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“Senhores candidatos e pré-candidatos: 

incluam um poeta em seu grupo de assessores, 

ou um pintor, um coreógrafo, um ator, um 

dramaturgo, um romancista, um escultor, um 

ilustrador, um cenógrafo, um músico, enfim, 

um artista; pode ser homem ou mulher. Ou 

seja, alguém com sensibilidade, alguém 

acostumado a olhar a realidade e a emocionar-

se, a ouvir as pessoas pobres e entristecer-se 

ao observar as desigualdades e ofender-se ao 

ver a fome rondar o estômago das crianças e 

alarmar-se. Um artista, alguém habituado a 

sonhar e a perseguir esse sonho por todo 

Universo. Alguém criativo, isto é, acostumado 

a enfrentar o vazio, o nada, o lenço branco, a 

folha vazia e, de repente, como um pequeno 

milagre, criar: um poema, uma pintura, uma 

música, enfim, alguém que vence realidade 

não para matá-la, mas para modificá-la [...]” 

(ZONTA apud CRUZ PRADO,1999, p. 14). 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta a leitura e as artes como atividades integradoras das áreas de 

conhecimento e da construção de novos saberes que circulam no âmbito escolar, 

especialmente na construção de um currículo que busque, além da dimensão cognitiva, uma 

perspectiva afetiva, motora e ética. Entende-se, pois, que o ensino de Artes se encontra 

imbricado à prática leitora no contexto escolar, visto que a Arte vislumbra diversas 

linguagens, orais e escritas, responsáveis por desenvolver a opinião e o raciocínio crítico dos 

discentes, dialogando com os contextos sociais, históricos e culturais nos quais o indivíduo 

está inserido. Tem como objetivo analisar eventos de letramento na disciplina de Artes que 

contribuam para a formação da cidadania planetária. Realizou-se com discentes do 2º ano do 

Ensino Médio de uma Escola Profissional, no município de Caucaia, Ceará. Respalda-se nos 

estudos teóricos acerca da Prática e Ensino, como os de Freire (2011); de assimilação de 

significado de Koch (1998); letramento, de Colello (2010), Mendonça (2007) e Soares (2003), 

e das relações entre os gêneros discursivos/textuais e o contexto sociocultural do educando 

construindo relações interdisciplinares, segundo Japiassu (1992); Libâneo (1998), Moraes 

(2005) e Fazenda (2008). Aborda o percurso histórico e a construção da cidadania em nossa 

sociedade, apresentando o significado e a implicação conceitual acerca do termo cidadania. 

Define a concepção de cidadão planetário sob a ótica de Gadotti (1999), (2000); Morin (2001, 

2011) e Moraes (2018). Esses conceitos iniciais inseriram-se numa categoria bem mais ampla 

denominada de currículo. O perfil e o currículo das escolas de educação profissional do 

Estado do Ceará foram descritos a partir de dados coletados no portal da SEDUC e no lócus 

da pesquisa. Utiliza como abordagem metodológica a observação participante, o grupo focal e 

as entrevistas semiestruturadas, como pesquisa qualitativa. Apresenta como resultados que os 

eventos de letramento relacionados às diversas linguagens artísticas - visual, teatral, corporal 

e musical – produzem um aprendizado mais efetivo para a construção da cidadania, pois têm a 

perspectiva de abordar no currículo os diversos temas, como as questões essenciais da 

existência humana e de dialogar com os direitos e deveres para uma sociedade democrática, 

contribuindo para a superação de preconceitos e de posturas individualistas. Com isso, 

conclui-se que os eventos de letramento na disciplina de Artes, no lócus em questão, estão 

preparando o jovem para exercer seu projeto de vida ao término do Ensino Médio.  

 

Palavras-chave: Cidadania Planetária. Eventos de Letramento. Artes. Currículo. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research presents reading and the arts as activities that integrate the areas of knowledge 

and the construction of new knowledge that circulate in the school environment, especially in 

the construction of a curriculum that seeks, in addition to the cognitive dimension, an 

affective, motor and ethical perspective. It is understood, therefore, that the teaching of Arts is 

intertwined with the reading practice in the school context, since Art glimpses several 

languages, oral and written, responsible for developing the opinion and critical reasoning of 

students, dialoguing with the social, historical and cultural contexts in which the individual is 

inserted. It aims to analyze literacy events in the discipline of Arts that contribute to the 

formation of planetary citizenship. It was held with students from the 2nd year of high school 

of a professional school, in the city of Caucaia, Ceará. It is supported by theoretical studies on 

Practice and Teaching, such as those of Freire (2011); of assimilation of meaning of Koch 

(1998); literacy, of Colello (2010), Mendonça (2007) and Soares (2003), and the relations 

between the discursive/textual genders and the sociocultural context of the learner building 

interdisciplinary relationships, according to Japiassu (1992); Libâneo (1998), Moraes (2005) 

and Fazenda (2008). It approaches the historical path and the construction of citizenship in 

our society presenting the meaning and conceptual implication of the term citizenship. It 

defines the conception of planetary citizen from the perspective of Gadotti (1999), (2000); 

Morin (2001, 2011) and Moraes (2018). These initial concepts fell into a much broader 

category called curriculum. The profile and curriculum of vocational education schools in the 

State of Ceará were described from data collected in the SEDUC portal and in the research 

locus. It uses as methodological approach the participant observation, the focus group and 

semi-structured interviews, as qualitative research. It presents as results that the literacy 

events related to the various artistic languages - visual, theatrical, corporal and musical - 

produce a more effective learning for the construction of citizenship, because they have the 

perspective of addressing in the curriculum the various themes, as the essential issues of 

human existence and to dialogue with the rights and duties for a democratic society, 

contributing to overcoming prejudices and individualistic postures. With this, it is concluded 

that the events of literacy in the discipline of Arts, in the locus in question, are preparing 

young people to exercise their project of life at the end of high school.  

 

Keywords: Planetary citizenship. Literacy events. Arts. Curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Minha paixão pelas letras iniciou-se na infância e, durante o processo 

alfabetizador, o gênero quadrinhos tornou-se minha principal fonte de fruição. No ensino 

secundário, apaixonei-me pelos clássicos da literatura, lia-os com grande prazer e esse deleite 

inspirou-me a prestar vestibular e cursar Letras. Durante os cinco anos de universidade 

intensificou-se minha paixão pela leitura e escrita e pelas artes. Nas primeiras aulas que 

ministrei durante o estágio em docência nas escolas estaduais do Ceará, vislumbrei minha 

profissão como transformadora da sociedade e as letras me acompanhariam durante toda a 

minha existência.  

Há vinte anos como professora de Língua Portuguesa e de suas respectivas 

literaturas, tenho acompanhado mudanças substanciais no currículo das escolas. 

Paulatinamente, o currículo tradicional, enraizado por práticas de repetição e de 

decodificação, cedeu lugar ao currículo mais eficaz e inovador, no qual a concepção de leitura 

e escrita encontra-se permeada de funcionalidade, vislumbrando o desenvolvimento de 

discentes advindos dos diferentes contextos socioculturais. Concomitante ao ensino de Língua 

Portuguesa, também lecionei a disciplina de Artes durante quatro anos no Ensino Médio em 

uma escola estadual do Ceará. Nas aulas por mim ministradas, oportunizei um mínimo de 

vivência artística nos campos da música, cinema, teatro, pintura, entre tantas manifestações 

artísticas, em cinquenta minutos de aulas semanais. 

Ao longo desses meus anos de magistério, também vislumbrei que diferentes 

concepções e linhas de pensamento fizeram com que os professores atuassem 

individualizados na forma de ministrar seus conteúdos e delinear a organização curricular de 

suas disciplinas. A partir dessas diferenças, pensadores das políticas públicas passaram a 

questionar como implementar uma proposta interdisciplinar que modificasse esse currículo, já 

tão ultrapassado que não atende ao contexto vivenciado pelas juventudes1. Percebeu-se, a 

partir de pesquisas nos campos da interdisciplinaridade, inteligências socioemocionais, novas 

tecnologias comunicativas, dentre outros estudos relacionados ao campo educacional, a 

necessidade da revisão dos currículos dentro dos espaços escolares.   

 
1Terminologia adotada pelo MEC por compreender que a noção ampliada do nome juventudes significa 

reconhecer os jovens como participantes ativos das sociedades dinâmicas e diversas nas quais estão inseridos. 
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Na constante busca por um currículo que atenda às necessidades contemporâneas 

de equidade educacional, visualizamos2 a leitura e as artes como atividades integradoras das 

áreas de conhecimento e da construção de novos saberes como uma alternativa para a 

superação do currículo linear, fragmentado, individualista e alienante do conhecimento. E 

uma das funções primordiais da escola é fornecer instrumentos necessários para que o aluno 

consiga compreender as informações complexas da atualidade e assumir o controle de sua 

aquisição do saber e de sua formação. 

No currículo atual, a leitura assume potencial papel de integrar saberes por meio 

de um trabalho voltado para práticas significativas, ou seja, práticas de letramento. Segundo 

Kleiman (1999, p. 94), “[...] qualquer prática de letramento é uma atividade em que se inter-

relacionam diversos conhecimentos, sejam eles socioculturais, disciplinares ou textuais”. 

Entretanto, a fragmentação dos saberes relaciona-se diretamente com a divisão do 

trabalho que a escola reproduz sob múltiplas formas, inclusive na leitura. Não imaginamos 

que o desenvolvimento de leitores venha mudar por completo esse quadro, no entanto, pode 

diminuir, consideravelmente, as divisões sociais produzidas na escola, ao classificar os 

sujeitos em capazes ou incapazes, pautadas no domínio ou não da escrita e das disciplinas 

consideradas nobres. 

Diante disso, consideramos que uma forma de subverter esse quadro é criar 

oportunidades para que todos os alunos sejam introduzidos nas diferentes práticas sociais e 

que se apropriem criticamente das práticas dominantes e legitimadas. Essa concepção 

democrática da leitura – a leitura como direito de todos – é necessária para que o indivíduo se 

forme como um cidadão partícipe da realidade que o cerca.  

O ensino de Artes encontra-se imbricado à prática leitora no contexto escolar, pois 

essa disciplina trabalha com diversas linguagens, orais e escritas, tendo como papel o 

desenvolvimento da opinião e do raciocínio crítico dos discentes, dialogando com os 

contextos sociais, históricos e culturais nos quais o indivíduo está inserindo. Segundo a nova 

Base Comum Curricular3, um dos objetivos das aulas de Artes é o de promover experiências 

 
2 O uso da primeira pessoa do plural, a partir desse parágrafo, deve-se à participação de outras vozes na 

construção desta pesquisa. 
3 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento 

normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). Disponível 
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estéticas e culturais, a fim de desenvolver a capacidade de expressão e de interpretação 

artística dos estudantes nas diversas linguagens para que esses adquiram autonomia e 

participação na sociedade e para que construam uma cidadania crítica e consciente. 

Durante o texto da BNCC, os termos cidadania e criticidade são recorrentes, 

reportando-nos aos estudos sobre Cidadania Planetária. Segundo Gadotti (1999, p. 22), “A 

Cidadania Planetária é uma expressão que abarca um conjunto de princípios, valores, atitudes 

e comportamentos que demonstram uma nova percepção da Terra como uma única 

comunidade.” A escola se configura, então, como um espaço de promoção e de 

responsabilidade por contribuir na formação do cidadão crítico e planetário. 

Diante dessas considerações preliminares, surgiram-nos as seguintes inquietações: 

Como a escola trabalha os eventos de letramento na formação do cidadão crítico? Esse 

cidadão consegue relacionar o local com o regional, o global e o planetário? Qual o papel da 

disciplina de Artes no desenvolvimento de uma consciência planetária? Partindo desses 

questionamentos, a presente pesquisa teve como objetivo principal analisar os eventos de 

letramento na disciplina de Artes de uma Escola Profissional do Estado do Ceará que 

contribuem para a formação da cidadania planetária. Buscou como objetivos específicos: I) 

identificar quais atividades de letramento são desenvolvidas na disciplina de Artes; II) 

analisar quais concepções de cidadania emergem das discussões nos eventos de letramento a 

partir do olhar discente e; III) compreender com qual concepção de cidadania trabalha o 

professor da disciplina de Artes e quais os desafios que ele enfrenta. A abordagem 

metodológica utilizada foi a observação participante, o grupo focal e as entrevistas 

semiestruturadas, como pesquisa qualitativa. A pesquisa descreve também a definição, 

características e aplicação do grupo focal como pesquisa de campo, pautando-se nos conceitos 

de Gondim (2013), Iervolino (2001), Malhotra (2006) e Oliveira e Freitas (1998). 

Dessa forma, a organização retórica da presente dissertação compõe-se, além 

desta introdução, de uma apresentação, no segundo capítulo, das diferentes concepções de 

leitura e a relação dessas com as práticas de letramento, por meio de um estudo das relações 

interdisciplinares e de sua contribuição, tanto para a elaboração metodológica do docente 

frente ao planejamento do que será ministrado quanto a sua dinamicidade em sala de aula, 

bem como no desempenho dos alunos na apropriação de tais práticas, levando-se em conta o 

seu papel com ser social.  Tal capítulo dar-se por meio de uma abordagem bibliográfica, tendo 

 
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 

26 jun. 2019. 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


19 

 

  

 

como respaldo estudos teóricos de Prática e Ensino, como os de Freire (2011); de assimilação 

de significado de Koch (1998); estudos acerca de letramento de Colello (2010), Mendonça 

(2007) e Soares (2003), e das relações entre os gêneros discursivos/textuais4 e o contexto 

sociocultural do educando. 

O terceiro capítulo aborda o percurso histórico e a construção da cidadania em 

nossa sociedade apresentando uma exposição de um quadro mais relacionado à formação do 

significado e implicação conceitual acerca do termo cidadania, principalmente quanto a sua 

ligação com a realidade social em que está embasada, adicionando uma problematização 

sobre os sentidos diversos vinculados ao termo, no decorrer da história, e dando ênfase ao seu 

reflexo dentro da educação, enquanto nuance fundamental para a conscientização do 

indivíduo como cidadão planetário de um sistema sócio amplo e em constante 

desenvolvimento. Realizamos aí, a conexão entre educação e cidadania, definindo o papel do 

cidadão planetário sob a ótica de Gadotti (1999), (2000); Morin (2001), (2011) e Moraes 

(2018). 

O quarto capítulo elucida o papel do currículo que, segundo Candau e Moreira 

(2007, p. 21), representa “[...] o conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 

intenções educativas, nas instituições escolares.” Descrevemos como o currículo da escola 

desempenha preponderância na construção da cidadania planetária, para isso, elencamos o 

papel do currículo contemporâneo, o redimensionamento curricular do Ensino Médio a partir 

das mudanças fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular do ano de 2017, o 

currículo das escolas estaduais de ensino médio e de educação profissional no Ceará e como 

se concretizou, historicamente, a disciplina de Artes no currículo. 

Dando continuidade, no quinto capítulo, apresentamos todos os caminhos da 

pesquisa em termos metodológicos, como: o local escolhido, a escolha da disciplina de Artes, 

o tipo de pesquisa, os sujeitos delimitados, assim como as técnicas de construção de dados 

utilizadas para atender aos três objetivos específicos da investigação, assim como ao geral: a 

observação das aulas de Artes e as atividades de letramento; as reuniões com o grupo focal e a 

concepção de cidadania sobre a ótica do professor de Artes. 

O sexto capítulo apresenta a análise e a discursão dos resultados da pesquisa. 

Tendo em vista que tanto a observação participante, como o grupo focal e a entrevista 

 
4 A terminologia gêneros discursivos/textuais comunga com a tese de Bezerra (2017, p. 13) quando afirma que 

“o gênero não é ou discursivo ou textual, mas é simultaneamente indissociável tanto do discurso quanto do texto 

e seria um equívoco reduzi-lo a qualquer um desses polos”. Na perspectiva do teórico Bakthtin, a nomenclatura – 

discursivos – possui, sem dúvidas, um caráter mais amplo, pois esse autor considera os gêneros como “entidades 

que funcionam em nossa vida cotidiana ou pública, para nos comunicar e para interagir com as outras pessoas” 

(ROJO; BARBOSA, 2015, p. 16). 
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semiestrutura foram conduzidas no intuito de responder às mesmas questões pautadas nos 

objetivos específicos, analisamos as falas coletadas de acordo com a pertinência para o tópico 

de discussão abordado e ancoramos a análise na fundamentação teórica já apresentada. 

Após esses aspectos relacionados à metodologia e à análise dos dados, 

demonstramos as principais implicações desta pesquisa, assim como a abertura para pesquisas 

futuras, baseando-se nos achados no último capítulo que se refere às Considerações Finais. 
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2 CONCEPÇÕES DE LEITURA E EVENTOS DE LETRAMENTO 

 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 

que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a 

ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 

das relações entre o texto e o contexto.” (FREIRE, 

[1989], 2011, p. 9)5. 

  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as diversas concepções de leitura e a 

relação dessas com as práticas de letramento, por meio de um estudo das relações 

interdisciplinares e sua contribuição, tanto para a elaboração metodológica do docente frente 

ao planejamento do que será ministrado quanto a sua dinamicidade em sala de aula, bem 

como no desempenho dos alunos na apropriação de tais práticas, levando em conta o seu 

papel com ser social. Fundamenta-se numa abordagem bibliográfica, tendo como respaldo 

estudos de teóricos e teorias de Prática e Ensino, como as de Freire (2011); de assimilação de 

significado de Koch (1998); estudos cerca de letramento de Colello (2010), Mendonça (2007) 

e Soares (2003), das relações entre os gêneros discursivos/textuais e o contexto sociocultural 

do educando. Por essa medida, compreende-se a necessidade do estudo de tais questões frente 

às mudanças recorrentes no conhecimento do aluno em contato com as oportunidades e 

exigências comunicativas de um mundo globalizado.  

 

2.1 Percepções iniciais acerca da leitura 

 

A leitura constitui-se como um elemento essencial para a aquisição de novas 

aprendizagens, pois é um processo em que o ensino e a aprendizagem vão além do simples 

fato de ler e escrever, apresentando uma relação direta, não somente entre o leitor e o texto, 

mas sobre quais conhecimentos o leitor possui para interpretar as diversas possibilidades ali 

contidas. Então, apropriar-se da concepção de letramento é fundamental para que o educador 

torne o processo de ensino-aprendizagem eficaz, desenvolvendo estratégias para a formação 

 
5 O autor Paulo Freire (1921-1997) cresceu observando a pobreza e as injustiças sociais. Ao se tornar educador, 

defendia que não bastava alfabetizar: era necessário mostrar às pessoas as dinâmicas sociais que as oprimiam. 

Esse modelo ficou conhecido no Brasil e no mundo como “método Paulo Freire”. Ele chegou a coordenar o 

programa nacional de alfabetização, que pretendia atingir 5 milhões de adultos durante o governo João Goulart. 

No entanto, a iniciativa foi extinta em menos de 3 meses pelo governo militar, em abril de 1964. Acusado de 

subversão, o educador foi preso e exilado no Chile, onde atuou no Ministério da Educação e escreveu 

“Pedagogia do Oprimido”, considerada sua principal obra. Após 16 anos de exílio, retornou para o Brasil, deu 

aulas em universidades e foi Secretário de Educação da cidade de São Paulo. Disponível em: 

<www.futura.org.br>. Acesso em: 29 jun. 2019. 

http://www.futura.org.br/
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de alunos leitores que reconheçam nos textos referenciais a importância da sua formação 

como ser social, ampliando o seu domínio em se posicionar e expor sua criticidade. 

Infelizmente, persiste um grande abismo entre a leitura prazerosa, aquela advinda 

do seio doméstico, das leituras feitas pelos pais quando a criança está prestes a dormir, e as 

leituras escolares, permeadas de regras e de exercícios que buscam descrever apenas a 

“interpretação do autor” dentro da obra, eliminando as múltiplas interpretações que o texto 

pode apresentar, inclusive, graças aos diversos modos de pensar dos alunos. Leituras 

didáticas, muitas vezes, não despertam interesse porque não fazem relação com a realidade 

vivenciada pelo aluno, inclusive também por canonizar aquelas provindas dos grandes centros 

urbanos que termina por desconsiderar as inúmeras vivências que um mesmo grupo social 

pode apresentar. 

Ademais, o professor encontra em sala de aula entraves que dificultam o interesse 

dos alunos sobre os textos apresentados, ora por aquele desconhecer os mecanismos de 

elaboração metodológica que possam facilitar e dinamizar sua interação com o educando, ora 

por não encontrar um guia que viabilize uma melhor seleção dos textos que serão 

apresentados aos discentes, encontrando no lugar comum o caminho mais fácil, e quase nem 

sempre eficaz, para se transmitir o conhecimento.  

 

2.2 As diferentes concepções de leitura 

 

Muitos estudos permeiam a concepção de língua e de práticas leitoras aplicadas 

em sala de aula. Estudiosos da linguagem apontam que nas séries iniciais os professores 

podem desenvolver ou não o gosto pela leitura. Afirmam que professores com hábito em 

leitura formam alunos leitores. O grande desafio encontrado por nós, educadores, seria o de 

promover uma leitura significativa para o aluno que desperte a fruição e o desejo de ir além da 

estrutura superficial do texto, bem como o da busca de novos textos, além daqueles 

apresentados no livro didático. 

Kleiman (2000, p. 07) apresenta três concepções escolares de leitura, a saber: 1) a 

leitura como decodificação, na qual as atividades se restringem ao reconhecimento de 

palavras idênticas no texto, nas perguntas ou comentários; 2) a leitura como avaliação, em que 

essa deve ser feita em voz alta para verificar se a pontuação e a pronúncia estão corretas ou 

por meio de resumos, relatórios, preenchimentos de fichas e; 3) como interação numa 

concepção autoritária de leitura que pressupõe existir somente um meio de abordar o texto, e 

uma interpretação a ser dada. 
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Percebemos que a concepção monossemântica, ainda adotada por escolas, não 

estimula o aluno a realizar um processo interativo com aquilo que lê, pois há uma aparente 

preocupação no “como se diz”, pautado por regras gramaticais, do que no “o que se diz”, 

visão embasada na clara compreensão por parte do aluno daquilo que enuncia, 

comprometendo o prazer, a produção dos sentidos e a construção do pensamento crítico. 

Algumas dimensões abordam a leitura como uma prática a serviço da 

interpretação do mundo, dos diversos contextos presentes nesse e das camadas culturais, 

sociais e religiosas que o compõem. E essa dimensão é notória para Freire (2011) quando 

elucida que “A leitura do mundo precede a leitura da palavra” descrevendo a evolução do ato 

de ler juntamente com a experiência existencial. O autor afirma que todo o contexto em que 

nos inserimos através de textos, palavras e das relações familiares produzem aprendizados que 

estabelecem nosso conhecimento de mundo. Assim, a leitura do mundo é sempre fundamental 

para a compreensão da importância do ato de ler, de escrever ou de reescrevê-lo, e 

transformá-lo através de uma prática consciente. 

Complementando essa ótica de construção de sentidos, Soares (2003, p. 31 apud 

Colello) afirma que:  

 

[...] Dessa forma, ler estende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir em 

sons sílabas isoladas até habilidades de pensamento cognitivo e metacognitivo; 

inclui, entre outras habilidades, a habilidade de decodificar símbolos escritos; a 

habilidade de captar o sentido de um texto escrito; a capacidade de interpretar 

sequências de ideias ou acontecimentos, analogias, comparações, linguagem 

figurada, relações complexas, anáfora; e ainda habilidade de fazer predições iniciais 

sobre o significado do texto, de construir o significado combinando conhecimentos 

prévios com as informações do texto, de controlar a compreensão e modificar as 

predições iniciais, quando necessário, de refletir sobre a importância do que foi lido, 

tirando conclusões e fazendo avaliações.  

 

 

Falamos aqui de uma leitura significativa, que desperta estratégias, predições e 

promove elo entre a sala de aula e a vivência de cada jovem. Promover um diálogo entre o 

texto e o leitor para que este interaja com o primeiro consiste num grande desafio para o 

professor. Diante disso, entendemos o lugar da leitura no processo de ensino-aprendizagem e 

que, por isso, deve ser uma atividade valorizada em sua complexidade, na qual sua prática 

leve em consideração outros aspectos para além do processo de significação.  

O estudo de Santos (2014, p. 84) considera, a partir de uma perspectiva 

bakhtiniana, que “[...] a produção de sentidos na leitura está atrelada aos conceitos de 

dialogismo, alteridade e responsividade.” Entendemos a partir desse referencial que o “[...] eu 
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e o outro são inseparáveis, ligados que são pela linguagem enquanto elemento articulador” 

(BRAIT, 1994, p. 12). 

Ainda conforme Santos (2014, p. 84), “Dialogismo e alteridade fazem-se 

presentes no âmbito do texto escrito, pois quando o autor escreve, leva em consideração o 

papel social do outro” e quais referenciais o outro terá para compreender aquilo que será dito. 

Numa relação mútua, a voz precedente do outro ecoa no enunciado do autor, assim como na 

recepção do enunciado, uma vez que o ouvinte/leitor é um participante ativo na comunicação 

discursiva, ou seja, em um texto escrito, o discurso precisa do outro para atingir seu objetivo, 

e o leitor colabora tanto na recepção como na produção dos sentidos. Dessa forma, o caráter 

dialógico e responsivo do enunciado rompe a aparente posição fixa do texto e leitor, pois a 

relação dialógica entre ambos não os antecede, pois só ocorrerá no momento da recepção do 

texto. Assim, o ato responsivo do leitor expressa a responsabilidade de ler e ir construindo 

com base em seu conhecimento, dando uma resposta ao que está explícito. 

O mesmo processo se dá quanto ao ato de produção textual, onde o enunciador 

apresenta um posicionamento pessoal na condição de produtor, como salienta Osakabe (2012, 

p. 26): 

 

[...] Ser sujeito do discurso seria conferir a cada enunciado produzido a relevância 

identificadora que lhe dá tanto o papel substantivo no contexto em que é produzido 

quanto confere uma identidade específica ao seu enunciador. Em outros termos, o 

discurso assim produzido seria original e único na sua relação com o contexto e com 

o interlocutor.  

 

Ainda na visão bakhtiniana, segundo Santos (2014, p. 84), “o significado não se 

encerra no momento de sua produção”, ele é constituído não só com o que está explícito no 

texto, mas com várias outras informações que estão subjacentes a ele. E a produção dos 

significados também é contextual, ela não é aleatória, ela acontece com as pistas que o texto 

dá. No texto, você encontra marcas do contexto que vão permitir ao leitor compreender mais 

do que aquilo que está explícito. E o leitor precisa estar inserido no contexto, precisa ter a 

resposta para o texto de acordo com suas leituras, contribuindo para que o processo 

emissor/receptor da mensagem seja validado, tendo os outros elementos que o compõem, 

como o do código utilizado para esse fim, em igual sintonia.  

Por essa perspectiva, Pinto (2004, p. 45) conclui que somos condicionados, no 

momento da interpretação textual, aos diversos fatores e circunstâncias que permeiam nossa 

existência, pois os limites interpretativos das leituras que fazemos e as condições que os 
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determinam são temas que nos permitem reconhecer as culturas e, por conseguinte, antever 

novas possibilidades de leituras.  

 Nessa constante relação entre texto, leitor e contexto, o processo de leitura é 

construído de maneira significativa, através da participação dos sujeitos na reconstrução de 

ideias e de sentidos, bem diferente das práticas leitoras ainda desenvolvidas no ensino 

tradicional, que ainda conferem ao aluno a posição de mero assimilador que recebe as 

informações do texto e, em seguida, é instruído a negar suas próprias percepções sobre o 

mesmo. 

 

2.3 Interdisciplinaridade na construção do currículo cidadão 

 

 

Muito se tem ouvido falar em interdisciplinaridade nos últimos anos, pois se 

tornou consensual que as disciplinas não podem ser concebidas isoladamente, já que tratam 

cada uma a sua maneira, de processos de convivência e interação social. Assim como em 

nossa vida tudo se entrelaça; no ambiente de aprendizagem, os diversos conteúdos estudados 

se entrelaçam, de modo que a escola como formadora de cidadãos críticos deve se apropriar 

desse conceito e, além disso, mostrar aos alunos os elos existentes entre as disciplinas, assim 

como a aplicabilidade dos conteúdos ensinados. Dessa forma, tanto a escola como a sociedade 

devem refletir sobre a valia de novas abordagens educacionais que considerem o currículo 

escolar de forma integrada e que impulsionem a formação do homem em sua plenitude, dando 

veracidade a afirmação do poeta inglês John Donne, em sua poesia metafísica, ao verbalizar 

que “nenhum homem é uma ilha”.  

Segundo a BNCC (2017, p. 16), 

 

[...] currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens 

essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais 

aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam 

o currículo em ação... Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento 

e participação das famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a: 

decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e 

fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias 

mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da 

aprendizagem. 

 

Assim, a interdisciplinaridade realiza um movimento de articulação dialógica 

entre os conhecimentos e as disciplinas, através da visão global e contextualizada do 

conhecimento e da realidade, apoiando-se na ideia do homem integral, com saberes que se 

associam e se completam e se correlacionam objetivando um pleno aprofundamento de 
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material referencial que, em conjunto, auxiliam na formação intelectual do ser humano. Nesse 

âmbito, por se tratar de um estudo que agrega várias óticas, essa prática produz novos 

conhecimentos, ao apresentar uma nova consciência da realidade, permitindo-se duvidar, 

reconstruir, aprender, compartilhar e se posicionar frente ao que se afirma. 

Segundo Japiassu (1992, p. 84), 

 

O interdisciplinar provoca atitudes de medo e de recusa. Porque constitui uma 

inovação. E como tudo novo, poderá provocar reações de temor. Tudo novo 

incomoda. Porque questiona o já adquirido, o já fixado, o já aceito. Se não 

questionar, não é novo, mas novidade. 

 

 

  Moraes (2005, p. 213) define a interdisciplinaridade como “[...] uma abordagem 

epistemológica que permite a transposição das fronteiras pertencentes às disciplinas e visa 

lidar com o currículo de forma integrada.” Ou seja, propõe que cada especialista transcenda a 

sua própria especialidade, compreendendo seus limites, para assim, aceitar a colaboração de 

outras disciplinas - que devem conservar sua especificidade, porém contribuindo para 

enriquecimento da pesquisa e da valorização do próprio estudo. O conceito de 

interdisciplinaridade permeia-se na colaboração, na criação, na inovação, na pesquisa, 

possibilitando a reflexão e a ação diante dos problemas sociais, transformando a realidade. 

O diálogo, o posicionamento crítico, a atitude, a participação dos membros 

escolares, o comprometimento na formulação de um projeto em comum, as críticas 

construtivas, a segurança epistemológica e metodológica do profissional em relação a sua 

especialidade, a aceitação das sugestões, o trabalho em equipe de forma a respeitar o espaço 

dos outros, a realização da autocrítica e a disponibilidade para o compartilhamento de 

conhecimentos com outras disciplinas são alguns indicadores importantes presentes no espaço 

escolar que impulsionam a interdisciplinaridade, tendo em vista que o universo está em 

movimento e sendo construído socialmente. 

Nessa intenção, Fazenda (2008) elenca também alguns fundamentos que 

permeiam a prática docente interdisciplinar. Um deles trata-se do movimento dialético, que 

seria a atitude interdisciplinar de posicionar-se criticamente diante das problemáticas, querer 

conhecer mais, de saber esperar os resultados da pesquisa, de dialogar com os outros e 

consigo mesmo, de ser humilde diante das suas limitações, de ser envolvido com os projetos e 

de ser interessado na aproximação do conhecimento em sua totalidade, através de estudo e 

dedicação. Nessa perspectiva, esse movimento amplia e potencializa as possibilidades do 

homem dentro da sociedade, uma vez que busca refletir, compreender e transformar. 

Transformar a sociedade e a si mesmo, à medida que ele se conhece e se coloca 



27 

 

  

 

conscientemente diante do mundo e de suas possibilidades e limitações. Assim como num 

diálogo que precisa do outro pra existir entende-se que cada disciplina precisa das outras para 

um sentido pleno. O diálogo evidencia a vontade em conhecer o outro, formando uma 

conexão de pensamentos, uma vez que “não há no diálogo dois seres isolados, mas um ser a 

dois” (FAZENDA, 2008, p. 56). Desse modo, buscar uma interdisciplinaridade escolar é 

buscar o diálogo entre as disciplinas para que os seres que dela fazem uso possam evoluir sua 

visão sobre o que o mundo e as sociedades são e quem ele é como ser pensante coabitando 

entre todos. 

Segundo Libâneo (2001), a participação interdisciplinar é fundamental por 

garantir a gestão democrática da escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de propostas 

(planos, programas, projetos, ações, eventos) como no processo de implementação, 

acompanhamento, avaliação e participação nos projetos que viabilizem o melhor 

aproveitamento do tempo pedagógico. 

Assim, quando os professores estiverem oportunizando essa visão global e 

interdisciplinar para os seus alunos, esses poderão se posicionar de forma mais integrada 

diante dos conhecimentos fragmentados, traçando, de maneira autônoma, as pontes que 

existem entre as disciplinas e as relações que os conteúdos possam ter entre si, melhorando 

seu poder cognitivo e facilitando o próprio aprendizado.  

 

2.4 A leitura como ferramenta interdisciplinar 

 

Não é de hoje que se pode considerar a leitura como responsável pelo elo entre as 

diversas linguagens. Ela consegue unir diferentes formas de pensar a vida, o mundo. É através 

dela que temos acesso ao conhecimento universal. É por meio da leitura que nos 

aprofundamos sobre o que o homem foi e é como espécie, para onde caminha e em qual 

posicionamento pretende estar, caso não concorde ao se posicionar de maneira crítica. 

De fato, uma das funções da escola é desenvolver a capacidade de construir 

relações e conexões entre os vários saberes que rodeiam os discentes. O espaço educacional 

tem a responsabilidade, também, de induzir a interação do educando com os diversos 

contextos que exijam dele um posicionamento crítico. Aprende-se quando se elaboram 

relações significativas entre objetos e fatos. Essas relações articulam-se em redes construídas 

individual e socialmente, e em eterno processo de atualização. 
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Assim, novas nomenclaturas têm surgido quando se envolve o processo de 

aquisição de leitura e escrita no âmbito escolar. A expressão letramento foi introduzida no 

Brasil, no início dos anos 80, atrelada aos estudos linguísticos e psicológicos sobre o processo 

de alfabetização. Segundo Soares (2017, p. 29), “[...] a aprendizagem inicial da escrita – 

aprender a ler e a escrever, verbos intransitivos, o que se denomina alfabetização [...] e o 

desenvolvimento das habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais – aprender 

a ler e a escrever textos, verbos transitivos diretos, que se denomina letramento.” Nessa 

concepção, o letramento implica o desenvolvimento de habilidades de compreensão leitora e 

de produção de textos dos mais variados gêneros discursivos/textuais e de usos sociais da 

escrita em diferentes suportes, objetivando a interação com diversos interlocutores ao expor 

seu posicionamento de modo objetivo e claro. 

O letramento é a condição necessária para que o aluno consiga realizar a conexão 

entre sua bagagem vivenciada às disciplinas em sala de aula. E, como vimos anteriormente, a 

interdisciplinaridade é concebida a partir do diálogo entre as disciplinas. Cabendo não 

somente aos professores de língua materna a responsabilidade de desenvolver o letramento 

nos estudantes, mas a todos os demais integrantes do corpo docente por trabalharem a 

interação e necessitarem dela para a fluidez do tempo pedagógico, pois o letramento é 

interdisciplinar. Por exemplo, durante uma aula de Geografia, os alunos podem ir a campo e 

relatar suas experiências adquiridas em um diário de bordo. Lidar com um gênero 

discursivo/textual na prática é bem mais interessante do que estudá-lo a partir de aulas 

teóricas estruturais desse gênero. Convidar professores de outras áreas para a realização de 

um “Simpósio sobre Política” em que os discentes possam contribuir oralmente na disciplina 

de Sociologia pode elucidar o gênero debate de maneira objetiva. Visando essa relação, 

segundo os PCN (BRASIL, 1999, p. 49), 

A escola deverá organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno 

desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações de uso público da 

linguagem, levando em conta a situação de produção social e material do texto 

(lugar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s) e seu lugar social; finalidade 

ou intenção do autor; tempo e lugar material da produção e do suporte) e selecionar, 

a partir disso, os gêneros adequados para a produção de texto e a leitura, operando 

sobre as dimensões pragmática, semântica e gramatical.  

 

Essas são algumas formas de desenvolver o letramento; a partir do diálogo entre 

as áreas, de maneira que os alunos se tornem sujeitos ativos nesse processo, cientes dos 

mecanismos que possam contribuir para essa interação, sem, no entanto, eximir as 

especificidades de cada área do conhecimento. 
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Quanto aos livros didáticos frente à perspectiva de letramento, Santos et al. (2007, 

p. 113) salienta: 

 

Com relação aos livros didáticos de língua portuguesa, sejam os destinados às séries 

mais avançadas, sejam os destinados à alfabetização, a crítica que se fazia é a de que 

tais manuais estavam pautados numa visão de língua escrita meramente como um 

“código”, cuja aprendizagem consistia no desenvolvimento da capacidade de 

“codificar” e “decodificar”. Outro aspecto criticado é o caráter meramente escolar 

das atividades de leitura e escrita presentes nos manuais didáticos, sem relação com 

as práticas sociais de leitura e escrita realizadas fora da escola. 

 

Os livros trazem em si uma motivação ainda restrita ao que seria mais importante 

ao conhecimento e assimilação ao se sujeitar às formas tradicionalistas de ensino. São poucos 

os autores que organizam o LD (Livro Didático) que validam ou compreendem a língua como 

resultado de ações linguísticas, produzida por sujeitos reais em contextos históricos e sociais 

existentes (SANTOS, 2007, p. 113). 

Esses novos conhecimentos requerem novas práticas de ensino para que o uso 

social da língua seja efetivado em todas as disciplinas como ferramenta colaborativa. 

Assim, segundo Kleiman (2007, p. 19): 

 
Sabendo que os alunos têm bagagens culturais diversificadas como membros  

participantes de uma sociedade letrada, fica mais fácil para o professor permitir que 

os alunos tomem parte de forma variada das situações, criem táticas diferentes para 

lidar com suas limitações ou potencialidades na situação, aportem compreensões 

diferentes, devido às suas aprendizagens extremamente variadas, antes mesmo de 

ocuparem os bancos escolares e apesar das práticas homogeneizantes aprendidas na 

escola.  

 

Por ser agente de diversos contextos, a prática de letramento deve visar não 

somente a produção e construção de elementos frasais por parte do aluno, mas também o seu 

posicionamento crítico frente a situações familiares. Para Kleiman (2007), a participação em 

determinada prática social é possível quando o indivíduo sabe agir discursivamente numa 

situação comunicativa, tendo por princípio que o conhecimento comunicativo ocorre por meio 

de gêneros discursivos/textuais. Por essa premissa, a seleção dos gêneros trabalhados em sala 

viabiliza a participação do aluno em diversos contextos fora do ambiente escolar, por motivo 

do mesmo está familiarizado com os elos estruturais comuns ao gênero escrito ou oral, como 

também ciente das motivações que induzem sua produção. Observa-se, então, que a inclusão 

do gênero discursivo-textual permeia uma unidade importante no planejamento por parte dos 

professores. 
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Deste modo, Leal (2007, p. 76), apresenta um posicionamento importante sobre 

essa prática por parte do professor, pois, 

 

[…] o planejamento assume um papel também de autoformação profissional, na 

medida em que permite que retomemos o que fizemos e pensemos sobre o que 

faremos em outras situações, possibilitando-nos replanejamentos contínuos e 

sistemáticos. Em suma, o que queremos é salientar o quão importante é essa etapa 

do ensino e o quanto temos a ganhar quando desenvolvemos boas estratégias de 

planejamento e registro do nosso dia-a-dia. 

 

Logo, evidencia-se a necessidade de organizar o tempo pedagógico, de modo a 

garantir que as habilidades, os conhecimentos e as atitudes buscadas com a seleção 

metodológica realizada pelo professor possam ser inseridos no ensino de língua (LEAL, 2007, 

p. 77). Acredita-se que, através da prática de planejar, o professor realiza uma reflexão sobre 

as decisões tomadas, considerando as habilidades e os conhecimentos prévios dos alunos, 

conduzindo, assim, uma aula produtiva. 

Para Mendonça (2007, p. 39), os gêneros se definem justamente por serem a 

intersecção dessas condições de produção, ou seja, são respostas às necessidades humanas de 

comunicação, são fenômenos ou entidades sociocomunicativas. Em sociedade, são múltiplos e 

diversificados os gêneros que lemos, escrevemos, falamos/dizemos e ouvimos. Retira-se dessa 

colocação a pertinência no uso de gêneros como veículo que permite à prática do letramento, 

pois à medida que a sociedade se transforma, tendo em vista as modificações resultantes de 

um mundo globalizado, novos instrumentos comunicacionais são criados, novas estruturações 

surgem graças às plataformas de escritas que veem nos gêneros textuais instrumentos que 

andam a favor de seus interesses comunicacionais.  

 

Assim, na escola, seria um equívoco trabalhar com os gêneros como se fossem 

“moldes” prontos, que o aluno só teria de “preencher”, sem levar em conta a 

situação de interação. Mesmo havendo características comuns a vários exemplares 

do gênero, ocorrem variações. (...) Os modelos fixos, portanto, podem ser uma 

“armadilha”, pois desconsideram que os gêneros são intrinsecamente ligados à 

situação de interação social e cultural específica, logo, são maleáveis até certo ponto. 

(MENDONÇA, 2007, p. 42). 

 

Constata-se, então, a pertinência ao fazer pedagógico do gênero na apropriação de 

conhecimentos por meio da leitura e da construção de projetos que tenham como objetivo a 

prática de letramento diante da necessidade e funcionalismo que este possui dentro de uma 

sociedade que se comunica através de textos. Mendonça (2007) salienta ainda que, criar 

situações-problema (ou aproveitá-las) é uma alternativa adequada para a exploração dos 
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gêneros na escola, tendo como pressuposto de que é a situação que mobiliza uma série de 

referenciais para a leitura/produção: interlocutores e esfera de produção/circulação 

influenciam na configuração do gênero e, por consequência, estimulam a sua criação de 

maneira natural, pois apresenta a necessidade como força propulsora de produção. 

Em contrapartida, ação naturalizada na educação tradicional, ensinar o aluno a 

reconhecer tipologias textuais, por exemplo, como elementos generalizantes, desconsiderando 

as variações peculiares aos diversos gêneros, por vezes não se mostra uma metodologia 

funcional. Para Mendonça (2007, p. 45), ensinar a narrar, a descrever, a argumentar, apenas 

de modo geral - caso o professor desconsidere as variantes que o modo narrativo, descritivo 

ou argumentativo - pode não ser suficiente para que o aluno domine a constituição de cada um 

deles. 

Mendonça (2007) ressalta ainda que um dos princípios que norteiam a perspectiva 

do letramento seria de que a aquisição da escrita não se desvincula das práticas sociais em que 

se escreve, pois as ações de leitura e escrita sempre ocorrem por alguma motivação, dentro de 

determinado contexto que induz suas ocorrências, podendo ter propósitos comunicacionais 

visando um ou múltiplos interlocutores, em situações de interações específicas, induzidas por 

necessidades de interação dotadas de objetivos diversos. Destacando ainda que, tais 

processos, ocorrem por meio de valores e crenças dos mais variados tipos. Ressalta-se 

também que o acesso aos usos sociais da escrita e da leitura, pertinentes aos gêneros 

discursivos/textuais, ocorrem mesmo em indivíduos analfabetos, pois, segundo Soares (2001, 

p. 24 apud MENDONÇA, 2007, p. 49), 

 
[...] um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser um analfabeto, mas ser, 

de certa forma, letrado (atribuindo a esse adjetivo sentido vinculado a letramento). 

Assim, um adulto pode ser analfabeto porque marginalizado social e 

economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença 

forte, se se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe 

cartas que outros lêem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva (e 

é significativo que, em geral, dita usando vocabulário e estrutura próprios da língua 

escrita), se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum 

lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-

se em práticas sociais de leitura e escrita. Da mesma forma, a criança que ainda não 

se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias 

que lhe são lidas, está rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa 

criança ainda é “analfabeta” porque ainda não aprendeu a ler e a escrever, mas já 

penetrou no mundo do letramento, já é, de certa forma, letrada. 

 

Dessa forma, entendemos que não é necessário esperar que a criança esteja 

alfabetizada para deixá-la ter contato com textos dos mais variados gêneros. O que se deseja 
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seria o oposto disso tendo em mente os princípios básicos da proposta de alfabetização, na 

qual a prática de leitura e escrita se dá de forma complementar e simultânea. 

Quanto à escolha do gênero por parte do professor em seu plano escolar, tendo em 

mente o direcionamento às séries e anos em progressividade, Kleiman (2007, p. 14) pondera 

que este não deve tornar-se o elemento estruturante das práticas sociais, sob o risco de reduzir 

os objetivos de ensino e do trabalho escolar aos aspectos mais formais e analíticos, 

comumente encontrados no ensino tradicional. O processo de letramento deve propiciar ao 

educando o reconhecimento de que o gênero discursivo/textual deve ser colocado a serviço de 

suas necessidades, em situações em que exijam a tomada de partido ou de se manifestar 

politicamente, tornando, assim, a prática da leitura e escrita um exercício de uso, uma prática 

social.  

 

Assim, um projeto de letramento se constitui como “um conjunto de atividades que 

se origina de um interesse real na vida dos alunos e cuja realização envolve o uso da 

escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de 

textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, 

cada um segundo sua capacidade (KLEIMAN, 2007, p. 16). 

 

 

Para Kleiman (2007), significa dizer que, seja qual for o tema e o objetivo da 

leitura ou da escrita, este será necessariamente analisado e avaliado pelo professor, conforme 

o seu potencial para mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos, suas experiências, 

instigar as capacidades existentes e induzir o surgimento de novas, elencar estratégias de 

aproximação e motivação, usar recursos e materiais tecnológicos cujas práticas facilitem o 

reconhecimento dos modelos de uso de textos por parte dos alunos. Partindo desse 

seguimento, através de eventos de letramento voltados para a resolução de metas da vida 

social, surgirão variadas oportunidades de aprendizagem para o aluno, todas diferentes entre 

si, segundo as diferenças existentes entre os indivíduos. Resta ao professor destacar em seu 

planejamento, de modo sistemático, aqueles que apresentarem resultados positivos dentro da 

prática quantas vezes forem necessárias, viabilizando a confiança e autonomia do aluno com 

relação aos conteúdos lecionados e garantindo a compreensão plena pelo aluno, não somente 

dos aspectos de estruturação, mas de funcionalidade do gênero produzido. 

Em consonância a essa visão progressiva das práticas de letramento, Riolfi et al. 

(2008, p. 10) acrescentam: 
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Acreditamos que a construção gradativa de uma prática desenvolvida na 

singularidade dos alunos e de suas produções nos levará a uma ação e um caminho 

seguro. Trata-se, portanto, de criar um trabalho original, visando a uma participação 

atuante do jovem na fala, leitura e escrita, na literatura e reflexão sobre a linguagem.  

 

Seria, então, a progressividade, tanto visando o aperfeiçoamento quanto os reais 

conhecimentos dos elementos instigadores da produção, uma das metodologias pertinentes a 

tais práticas. É na recorrência, por meio de projetos de produção de notícias sobre a escola, 

por exemplo, que o aluno compreende a funcionalidade daquilo que produz e das reações que 

sua construção escrita tem sobre aqueles que dela se familiarizaram. O funcionalismo do texto 

quanto ao gênero carrega sobre si a identidade do seu emissor/criador e do espaço no qual foi 

construído, conferindo legitimidade e vida à sociedade onde nasceu.  

 

2.5 Letramento como processo formador de opinião 

 

A leitura como elemento formador de opinião apresenta valiosa importância em 

qualquer contexto sociocultural do educando, pois é por meio dela que o aluno se identifica 

como ser pensante, participativo e relevante ao meio social. O ato de se posicionar diante 

daquilo que se ler, permite ao leitor criar uma interpretação e uma imagem crítica sua e do 

mundo, tornando-se um ato político, reconhecendo-se como ser real e ciente do mundo a sua 

volta. 

Assim, o processo de letramento trabalha a relação entre o educando e a 

sociedade. Abrange os processos de desenvolvimento dos diversos sistemas de escritas sociais 

e suas motivações, sejam esses desde os textos mais formalistas quanto à utilização do léxico 

gramatical como a formulação de uma ata ou uma carta a um membro parlamentar, até a 

seleção de palavras coloquiais ao se escrever um e-mail a um amigo ou fixar um bilhete 

contra a porta da geladeira. Como objetivo, visa o uso de mecanismos comunicativos 

pertinentes aos diversos contextos, reconhecendo a existência de todos aqueles que servem a 

comunicação. 

O conceito de letramento é fundamental para a compreensão do processo de 

ensino-aprendizagem e para a intervenção dos professores em sala de aula. Por parte do 

educador, as práticas de letramento são pertinentes instrumentos que viabilizam os processos 

de aprendizagem, pois lidam constantemente com a voz, os conhecimentos e a interpretação 

que o aluno tem, não somente sobre as palavras do texto, mas sobre quais efeitos essas 

possuem em seu contexto, em suas múltiplas realidades e vivências. Permite ao educador se 
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distanciar de formas tão engessadas e comprovadamente ineficientes da educação tradicional, 

pois permite e reconhece no aluno um agente no texto. Atribui voz ao interlocutor que, ciente 

da informação, apresenta seus posicionamentos, como Newton já havia versado antes, por 

meio do célebre enunciado: “Toda ação possui uma reação”. 

Acerca da progressividade do trabalho, da recorrência e da retomada clara das 

motivações de ensino e leitura por parte do professor em seus planejamentos, é possível 

reconhecer que estas ações são o que estrutura o processo de letramento em uma prática 

funcional. A justificativa da produção escrita, não somente pautada na assimilação do léxico, 

mas, inclusive, no reconhecimento do papel do indivíduo em sociedade por meio do texto, são 

fatores que dinamizam o tempo pedagógico e contribuem para que o aluno pense não somente 

sobre qual gênero caracteriza o texto que tem diante de si, mas, sim, quem o próprio aluno é 

como representante sociocultural frente ao texto. 

As escolas devem, portanto, apresentar aos alunos a familiarização dos mais 

diversos gêneros orais e escritos, de forma a abranger várias esferas de circulação social, 

possibilitando o reconhecimento e pertinência do uso em determinados contextos; a seleção 

de um gênero em detrimento de outro. 

Por meios de prática de letramento, tanto o aluno saberá elencar os textos que 

melhor transmitirão suas intenções frente ao ato comunicacional quanto compreenderá as 

situações em que deverá abrir mão de determinados elementos linguísticos diante de dadas 

motivações, por considerar aquele insuficiente ou inadequado as suas intenções frente ao 

interlocutor. Desse modo, o aluno se tornará o real sujeito daquilo que profere ou escreve, não 

só por meio da estrutura sistemática comum aos gêneros, mas, principalmente, será ele o 

criador das ideias. 

Esse processo de criar ideias e de posicionar-se criticamente diante sua realidade é 

um processo de construção da cidadania. Assim, eventos de letramento encontram-se 

relacionados ao desenvolvimento crítico do cidadão. Com base nessas afirmações, no próximo 

capítulo, abordaremos o histórico e a conceituação de cidadania e cidadania planetária, 

conceitos elementares que nessa pesquisa se encontram plenamente associados ao 

desenvolvimento da leitura crítica no contexto escolar. 
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3 CIDADANIA E SEU PERCURSO HISTÓRICO  

 

“Sonhar com cidadania plena em uma sociedade pobre, 

em que o acesso aos bens e serviços é restrito, seria 

utópico. Contudo, os avanços da cidadania, se têm a ver 

com a riqueza do país e a própria divisão de riquezas, 

dependem também da luta e das reinvindicações.” 

(PINSKY, J6.; PINSKY, C., 2012, p. 13). 

 

 

O termo cidadania está relacionado, em essência, com a vida em sociedade. Por 

isso, sua origem é muito ligada à criação e ao desenvolvimento das pólis gregas, 

agrupamentos sociais que fundamentaram o conceito de núcleo social mais amplo que temos 

até hoje, mas que surgiram com maior destaque entre os séculos VIII e VII a.C. Desde então, 

o termo virou uma referência em relação aos estudos que possuem enfoque voltado a política 

e as condições intrínsecas de seu exercício, no âmbito social antigo e/ou moderno. 

Cabe dizer, que mudanças de ordem social e econômica ocorreram, igualmente, 

ao longo da evolução do conceito e da prática da cidadania como um todo, determinando 

assim os moldes do termo, adequando-o às necessidades e aspectos de cada época onde ela foi 

exercida. 

Em termos contemporâneos, o conceito da palavra cidadania foi ampliado em 

direção a uma perspectiva em que o cidadão não é determinado apenas pelo poder do voto, 

como nas antigas pólis gregas, mas, sim, por aquele indivíduo com meios para exercer sua 

participação em votações de modo consciente e participativo. 

Desta forma, cidadania pode ser considerada a condição de entrada nos direitos 

sociais adquiridos, tais como a educação, saúde, segurança, previdência, etc.; e econômicos, 

como salário justo e emprego, permitindo ao dito cidadão o desenvolvimento de suas 

possibilidades alcançáveis, tendo a noção de participação ativa, consciente e organizada na 

vivência coletiva do Estado como uma nuance fundamental nessa questão. 

Segundo Santos (1987, p. 7 apud BRZEZINSKI; SANTOS, 2015, p. 14), “No 

campo da retórica, o conceito de cidadania é um dos mais proclamados, anunciados e 

prometidos, mas, no campo dos fatos, é também um dos mais negligenciados”. Em muitas 

ocasiões, ser cidadão implica no conceito da própria existência humana com dignidade, 

direito este negado pelo aparato do Estado àqueles que constituem o próprio Estado. 

 
6 O autor Jaime Pinsky (1939) é doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo (USP) e professor 

adjunto e titular da Universidade de Campinas (Unicamp). Fonte: livro História da Cidadania, p. 571. 
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Nesse sentido, é evidenciada a relevância da educação, que ao longo do tempo 

conquistou o direito e responsabilidade de formar cidadãos mais conscientes de suas decisões, 

detendo o dever/poder de contribuir nos desígnios da sociedade onde vive e exerce sua 

cidadania. Tanto que, a educação tem sido um dos temas mais abordados em instituições de 

natureza educacional na atualidade, sobretudo quando relacionada à formação da cidadania 

entre seus componentes, no caso, os alunos em processo de ensino e aprendizagem. 

Todavia, há um questionamento sobre quais os tipos de cidadãos estão sendo 

realmente formados pelas instituições, e se elas possuem a competência e autonomia 

necessária para formar uma pessoa, dentro dessa proposta fundamental para a atual vida em 

sociedade. 

Ademais, o debate sobre o conceito e a forma relacionada à construção dessa 

educação dentro da realidade brasileira, em especial quanto a sua atribuição de interligar os 

caminhos educacionais, pode surgir como uma tarefa não apenas complexa, mas árdua. 

Logo, visamos, nesse capítulo, uma exposição de um quadro mais relacionado à 

formação do significado e implicação conceitual acerca do termo cidadania, principalmente 

quanto a sua ligação com a realidade social em que está embasada, adicionando uma 

problematização sobre os sentidos diversos vinculados ao termo, no decorrer da história, e 

dando ênfase ao seu reflexo dentro da educação, enquanto nuance fundamental para a 

conscientização do indivíduo como cidadão planetário de um sistema sócio amplo e em 

constante desenvolvimento.  

 

3.1 Conceito de Cidadania 

 

Quando se refere ao termo cidadania é preciso entender que este está ligado de 

maneira direta ao desenvolvimento humano, e não apenas isso, também cabe dentro do 

contexto das relações sociais estabelecidas entre ele o Estado. Porém, não há uma 

conceituação determinada, definitiva; compreender seu real significado exige tempo, e deve 

ser visto dentro de uma determinada época para ser mais bem fundamentado. 

Assim, o conceito relacionado ao termo pode ser alterado de acordo com jogos de 

interesses, e na busca do desejo de cidadania mais adequado à época analisada. Isto, pois 

momentos históricos distintos estipulam reflexões e práticas acerca da cidadania que podem 

ser muito distintas entre si, por estarem adequadas a uma construção de natureza histórica 

bastante específica da fundamentada pela civilização ocidental (BREZINSKI; SANTOS, 

2015). 
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Desta forma, é preciso entender a necessidade de uma historiografia na tentativa 

de qualquer compreensão plena do termo, pois a constante luta por direitos e nuances sociais, 

ao longo dos séculos, alterou de maneira substancial o termo, tornando a cidadania uma 

consequência cultural, política e econômica de períodos bastante distintos de nossa história 

em sociedade. 

Em linhas gerais, o termo pode ser associado a civitas, do latim, que significa 

“conjunto de direitos atribuídos ao cidadão” ou “cidade”, sendo difícil determinar com maior 

precisão esse conceito, tanto em sua expressão como surgimento. É sabido que o conceito 

mais clássico ligado ao termo é relacionado à participação política do indivíduo dentro do 

núcleo social. 

Ele foi originado na Grécia Antiga e possui uma associação natural com a ideia de 

pólis, como sendo uma comunidade fundamentada por indivíduos livres, de teor autônomo, e 

participantes da vida pública. Aristóteles, um dos maiores nomes da filosofia universal, define 

o cidadão como aquele que possui poder para participar de decisões legais e políticas, 

deliberativas ou judiciais, podendo governar e ser governado, comparando-o ao marinheiro: 

 

[...] podemos comparar os cidadãos aos marinheiros: ambos são membros de uma 

comunidade. Ora, embora os marinheiros tenham funções muito diferentes, um 

empurrando o remo, outro segurando o leme, um terceiro vigiando a proa ou 

desempenhando alguma outra função que também tem seu nome, é claro que as 

tarefas de cada um têm sua virtude própria, mas sempre há uma que é comum a 

todos, dado que todos têm por objetivo a segurança da navegação, à qual aspiram e 

concorrem, cada um à sua maneira. De igual modo, embora as funções dos cidadãos 

sejam dessemelhantes, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou 

seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é a este interesse comum que deve 

relacionar-se a virtude do cidadão (ARISTÓTELES, 2013, p. 32). 

 

Cabe dizer que a política desses núcleos sociais ocorria no interior das cidades 

como um aspecto intrínseco delas, e tinha a educação caráter preparatório para a participação 

nessa esfera gestora, e uma determinação de consequência dessa atividade política dentro da 

pólis grega. 

Ainda nesse sentido, o termo cidadania era relacionado mais à participação do 

cidadão para o bem do coletivo e de suas pretensões, e não de objetivos particulares e/ou 

individuais. Seu tempo livre deveria ser oferecido para as demandas da vida social da cidade, 

e não da sua em particular. 

Vale salientar, que mesmo tendo uma mesma raiz conceitual, o termo democracia 

fundamentava que apenas alguns moradores da cidade poderiam ser considerados cidadãos, e 

não a sociedade inteira, como na atualidade em grande parte do mundo. Seriam classificados 
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desta forma, apenas indivíduos livres, e capazes de arcar com as consequências de suas 

expressões e vontades junto ao espaço público. 

Essa determinação, embora difícil de ser vislumbrada na atualidade, compunha 

um entrave natural para uma série de moradores dessas pólis, tais como mulheres (que 

dependiam socialmente dos maridos), escravos, pobres, etc., dando um limite bastante 

estabelecido para a composição desse termo dentro da realidade social demarcada na época. 

Assim, o homem era visto na antiguidade como um ser político quando adequado 

a uma relação social mais voltada à sobreposição das partes, sendo o coletivo mais importante 

que o individual, e a posse de recursos e outras demandas sociais, políticas e culturais, 

determinantes para sua classificação enquanto cidadão. Na modernidade, o homem está mais 

livre desse poder de natureza absoluta (natural ou divina), exterior a sua vontade 

(BREZINSKI; SANTOS, 2015). 

Em períodos posteriores, o Estado foi entendido como a consequência da 

associação de indivíduos livres e autônomos, graças a um contrato social estabelecido, que 

pactua uma relação mais voltada à fundamentação do Estado sem, contudo, retirar a 

individualidade do cidadão nessa esfera social. 

A cidadania moderna nos remete às conquistas sociais a partir do século XVI, em 

que a Revolução Francesa e a Revolução Americana destacam-se na luta pela superação do 

absolutismo do Estado. 

Segundo Althusser, 

 

[...] a transição do feudalismo para o capitalismo se consolida no século XVIII com 

as Revoluções Industrial e Francesa. Alteravam-se profundamente as formações 

sociais europeias, o que se estende à América, seu domínio colonial. A ordem 

burguesa retoma os valores humanistas, públicos e urbanos, redimensionando o 

conceito de cidadania. No entanto, a participação política continuou restrita à 

nobreza e ao clero, expressão da representatividade social (ALTHUSSER, 1995 

apud SALDANHA, 2013, p. 12). 

 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII se constrói, na Europa, a noção moderna de 

Estado, com suas bases alicerçadas na cidadania e no papel fundamental da educação para a 

construção da identidade burguesa. Em linhas gerais, pode-se dizer que as revoluções 

burguesas apresentaram a ideia de cidadania ligada aos ideais burgueses – liberdade, 

igualdade e propriedade –, colocando a educação como um instrumento de formação do 

cidadão, essencial para a difusão dos valores culturais mais igualitários junto ao núcleo social 

estabelecido. 
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A concepção de cidadania na linha histórica, já no século XX, ganha uma 

importante contribuição com o britânico Thomas Humphrey Marshall (1893-1981), 

principalmente em Citizenship and social class (Cidadania e classe social, 1950), onde trata 

de um conceito liberal contemporâneo de cidadania, composto pelo elemento civil e político. 

O autor define que o exercício da cidadania somente será atingido quando houver observância 

aos direitos humanos em seus diferentes âmbitos (econômico, civil, social e coletivo). 

Distingue as dimensões da cidadania com base em uma sequência desenvolvida na realidade 

inglesa: no século XVIII, são apresentados os direitos civis, ou seja, os direitos fundamentais 

à vida, liberdade, propriedade e igualdade (BREZINSKI; SANTOS, 2015). 

Partindo para a realidade do século seguinte, cabe dizer que, após muitas disputas 

e debates relacionados ao caso, houve a consolidação de certos direitos políticos, que 

permitiram a participação de uma maior parcela da população no contexto da vida política do 

Estado, por meio do exercício do voto. 

Todavia, em relação à conquista dos direitos sociais, só teria finalidade no século 

XX, como consequência de uma série de reinvindicações pessoais de grupos excluídos das 

riquezas coletivas, que fizeram valer seus direitos implementados, e organizam movimentos e 

partidos com o intuito de melhorar de forma substancial sua qualidade de vida. Vale salientar, 

que esses direitos eram relacionados de maneira direta ao crescimento desse público enquanto 

cidadão, sobretudo quanto citados elementos como a educação pública, o trabalho, salário 

justo, saúde, aposentadoria, dentre uma série de outros (BREZINSKI; SANTOS, 2015). 

Segundo Pinto (2010), concomitante à especialização dos direitos, ocorria o 

fortalecimento de cada dimensão da cidadania. Se na sociedade burguesa de classes há uma 

desigualdade de direitos, Marshall propõe que a cidadania representa a possibilidade de 

atenuar a desigualdade, reconhecendo alguns de seus aspectos legítimos. “Nosso objetivo não 

é uma igualdade absoluta. Há limitações inerentes ao movimento em favor da igualdade, que 

opera em parte através da cidadania e, em parte, através do sistema econômico” 

(MARSHALL, 1967, p. 109 apud PINTO, 2010, p. 27). 

Contudo, os argumentos acima determinam a manutenção de uma tensão 

constante no cerne da sociedade estabelecida, em especial quando vistos os direitos iguais 

exercidos dentro de uma ordem desigual. O autor determina que estipular uma classe social é 

algo útil, porém, o debate deve ser direcionado não a essa incógnita, mas a aceitação da 

pobreza dentro de uma parcela considerável da população, fato que direcionou para suas 

colocações inúmeras críticas, e uma visão mais apurada sobre a questão da desigualdade junto 

ao termo cidadania. 
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De acordo com as análises acima, é possível vislumbrar que a exclusão da 

cidadania é exposta de formas distintas em relação ao momento histórico analisado, no 

entanto, ela nunca deixa de existir em essência. Sobre esse ponto, ressalta Sieyès que  

 

[...] Uma grande nação é necessariamente composta por dois povos [o grifo está no 

original], por duas raças de algum modo diferentes e de valor essencialmente 

diverso, dado que, por uma parte, temos verdadeiros produtores ou os chefes da 

produção, por outra os instrumentos humanos da produção; por uma parte as pessoas 

inteligentes ou as pessoas de bem (gens honnêtes), por outra os operários que só têm 

a força passiva e são simples instrumentos de trabalho (instruments de labeur) 

(SIEYÈS apud LOSURDO, 2004, p. 47 apud VILLELA, 2008, p. 24). 

 

Bobbio (1988 apud VILLELA, 2008, p. 24) afirma que “[...] a ideia de igualdade 

na liberdade toma como referência a compatibilidade entre a liberdade de todos os cidadãos, 

que se refere aos direitos jurídicos – todos são iguais perante a lei – e aos direitos civis 

fundamentais.” Dessa forma, cidadania e direito estão intimamente relacionados, uma vez 

que a ideia de cidadania está diretamente imbricada aos preceitos contidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos ao se observar os direitos previstos a qualquer pessoa. 

Assim, ao se integrar ao Estado por uma vinculação jurídica, adquire a condição 

de cidadão universal, como bem observa Dallari (1989, p. 85): 

 

A condição de cidadania depende sempre de condições fixadas pelo próprio Estado, 

podendo ocorrer com o simples fato do nascimento em determinadas circunstâncias, 

bem como pelo atendimento de certos pressupostos que o Estado estabelece. A 

condição de cidadão implica em direitos e deveres que acompanham o indivíduo 

mesmo quando se ache fora do território do Estado. 

 

Todavia, Marx se opõe a essa doutrina dos direitos humanos, tida pela visão da 

classe dominante como essencial e inerente à ação humana, de teor universal. Para ele, esses 

direitos não eram benéficos à sociedade como um todo, principalmente as classes mais baixas, 

na verdade eles refletiam apenas os anseios e reivindicações de um conjunto social em busca 

da hegemonia sobre o núcleo social como um todo, ou seja, eles servem mais aos desejos da 

burguesia de controle sobre a sociedade do que ao atendimento de demandas próprias de um 

grupo específico, no caso o proletariado. 

Na concepção dessa burguesia que se estabelecia no governo, o indivíduo, cidadão 

burguês, é visto “[...] não como um resultado histórico, mas como ponto de partida da 

História, porque o consideravam um indivíduo conforme a natureza [...] que não se originou 

historicamente, mas foi posto como tal pela natureza” (MARX, 1999, p. 26 apud VILLELA, 

2008, p. 27). 
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Marx volta a debater a ideia em Questão Judaica (1989), quando afirma que a 

dicotomia estabelecida é debatida pela burguesia entre o homem e o cidadão 

(burguês/cidadão), nos planos individual/coletivo, econômico/político. Assim, há um diálogo 

dentro de um grupo privilegiado sobre a noção de vida privada e espaço público. 

Tendo a burguesia o poder de separação entre a sociedade civil - lugar de defesa 

dos interesses privados – e o Estado político – lócus da vida pública, dos interesses coletivos; 

portanto, os direitos do homem “[...] nada mais são do que direitos do membro da sociedade 

burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade” 

(MARX, 1989, p. 41). 

 

Marx fala, ainda, de cada um dos princípios das revoluções burguesas – liberté 

(liberdade), proprieté (propriedade), égalité (igualdade), sureté (segurança) –, 

afirmando que eles representam apenas o direito do homem burguês em dispor de 

bens, tendo a sociedade que garantí-los, uma vez que existe a premissa de que todos 

são iguais e que, portanto, podem ser proprietários (MARX, 1989, p. 41). 

 

Desta forma, a cidadania política seria um artifício do capitalismo com a 

finalidade de administrar a mais-valia em territórios estanques. Por entender o homem como 

sujeito de sua história, acreditava que o proletariado, unido e mobilizado, teria força suficiente 

para superar o capitalismo e, com isso, garantir o direito ao acesso a uma cidadania efetiva e 

igualitária a todos os homens. 

Como observa Tonet (2015), para Marx, o ato fundante da sociabilidade 

capitalista é o ato de compra e venda da força de trabalho e nenhuma mudança ou conquista 

de direitos que compõem a cidadania poderá eliminar a raiz que produz a desigualdade social, 

em que há uma relação indissolúvel entre a sociedade civil (o momento das relações 

econômicas) e a emancipação política (o momento jurídico-político), da qual fazem parte a 

democracia e a cidadania. 

Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria, até o trabalho humano. O 

trabalhador é trabalhador exatamente porque não possui os meios de produção, possui apenas 

sua força de trabalho e a vende por determinada quantia de dinheiro. 

Coerente aos pontos acima, cabe dizer que o trabalhador, por vender sua força de 

trabalho em busca de sua sobrevivência, acaba por se tornar alienado, e, consequentemente, 

manipulado pelas classes dominantes, aprofundando as desigualdades sociais (BREZINSKI; 

SANTOS, 2015). 

Sendo assim, a cidadania não passa de uma conquista de direitos políticos no 

escopo da ordem burguesa, tratando-a, erroneamente, como sinônimo de emancipação ou 
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liberdade plena e, por mais plena que seja a cidadania, ela jamais pode ultrapassar o perímetro 

da sociabilidade regida pelo capital, já que o indivíduo pode perfeitamente ser cidadão sem 

deixar de ser trabalhador assalariado, ou seja, sem deixar de ser explorado. 

Na esteira de Marx, Gramsci considera a cidadania uma ideia abstrata, posto que é 

fruto da divisão da sociedade em classes, onde o homem “burguês”, individual, é separado do 

cidadão, ou seja, do seu conteúdo público, universal. Para o autor, a sociedade foi construída 

por uma “revolução passiva, onde os processos de transformação em que ocorre uma 

conciliação entre as frações modernas e atrasadas das classes dominantes, com a explícita 

tentativa de excluir as camadas populares de uma participação mais ampla em tais processos” 

(COUTINHO, 2016, p. 174). 

Coerente ao ponto acima, é preciso dizer que ele não consegue vislumbrar em seu 

conceito horizontes que apontem a possibilidade de construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, uma vez que em seu cerne se encontra uma concepção de sujeito não como 

produto da história, mas como seu ponto inicial, como indivíduo natural, anterior à sociedade. 

Por isso, busca resgatar a importância da história e o protagonismo dos sujeitos sociais no 

processo de transformação da realidade, aprofundando a relação entre objetividade e 

subjetividade. 

Ao considerar o homem como um dever histórico, como um constante processo de 

vir-a-ser, de formação e reconstrução, afirma que a realidade somente pode ser conhecida por 

meio da intervenção desse sujeito. Mais do que o mero exercício de direitos políticos 

descolados de uma preocupação para com a sociedade de uma maneira mais ampla, a proposta 

de Gramsci é de tornar possível que cada cidadão – ou indivíduo burguês – se torne 

governante, dirigente (BREZINSKI; SANTOS, 2015). 

No Brasil, Florestan Fernandes contribui, com seus estudos, para a compreensão 

histórica das dificuldades e desafios encontrados pelo cidadão para a busca e a consolidação 

de seus direitos e a sobrevivência na sociedade democrática. Sua obra circunda nos entraves 

histórico-sociais em torno da análise dos processos econômicos, sociais, políticos e culturais, 

apreendendo-os como formas de dominação de uma sociedade marcada pela contradição de 

classes, que vige a sociedade democrática brasileira. 

Ao invés de projetar idealmente a “boa sociedade”, explicita os conflitos de 

interesses de classes antagônicas, ressaltando as relações de dominação. É nesse marco 

teórico que se situa a democracia, em que seu sentido e significado variam de acordo com os 

interesses de classes, sobrepujando a cidadania. 
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Segundo Tótora (2009), Florestan demonstrou que o desenvolvimento capitalista 

brasileiro se processou dissociado da democracia, a partir de formas autocráticas de poder, 

com expropriação econômica e dominação política.  

 

A revolução burguesa, mero fenômeno político, se mostrou inapta para varrer os 

vestígios da servidão e instaurar um Estado de direito pluriclassista, auferindo todas 

as vantagens para se autoprivilegiar, sacrificando a universalização dos direitos dos 

proletariados, criando uma nação dual: de um lado, os burgueses, a sociedade civil, 

e, de outro, os proletariados, relegados à miséria e à opressão, destituídos de seus 

direitos sociais e políticos (FLORESTAN apud TOTORA, 2009, p. 105). 

 

Coutinho (2006, p. 173) afirma que o “Brasil se caracterizou até recentemente 

pela presença de um Estado extremamente forte, autoritário, em contraposição a uma 

sociedade civil débil, primitiva, amorfa.” Afirma, ainda que 

 

[...] desde o início de nossa formação histórica, uma classe dominante que nada tinha 

a ver com o povo, que não era expressão de movimentos populares, mas que foi 

imposta ao povo de cima para baixo ou mesmo de fora para dentro e, portanto, não 

possuía uma efetiva identificação com as questões populares, com as questões 

nacionais. Para usar a terminologia de Gramsci, isso impediu que nossas ‘elites’ 

além de dominantes, fossem também dirigentes. O Estado moderno brasileiro foi 

quase sempre uma ‘ditadura sem hegemonia’, ou para usarmos a terminologia de 

Florestan Fernandes, uma ‘autocracia burguesa’ (FERNANDES, 1975, p. 289 apud 

COUTINHO, 2006, p. 176). 

 

No cenário de interesses nacionais e internacionais se instalou o capitalismo 

dependente, forma de acumulação entre as burguesias locais e as dos países hegemônicos, 

repartindo desigualmente entre si o excedente econômico da expropriação e exploração do 

trabalho, culminando em um capitalismo selvagem, “um capitalismo que associa luxo, poder e 

riqueza, de um lado, à extrema miséria, opróbrio e opressão de outro” (FERNANDES apud 

TÓTORA, 1999, p. 112). 

Desta forma, se enraízam as lutas pelo exercício da cidadania em nosso país, em 

que a classe dominante sempre explorou e se apossou da força produtora da classe dominada, 

consolidando uma democracia restrita, funcional apenas para as classes que detém o poder 

social, econômico e político, excluindo a maioria do povo, classe despossuída da arena 

política e dos direitos de cidadania. 

Mesmo diante da clara dominação da classe burguesa capitalista, Florestan 

acreditava na participação política, embora desigual, das classes trabalhadoras no controle dos 

interesses coletivos. 
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É preciso lutar contra o poder instituído, as condições de auto-organização, de 

autoconsciência e de autoafirmação do proletariado, assegurando a autonomia das 

organizações populares. 

Desse modo, poderá ocorrer uma revolução democrática “de baixo”, do conjunto 

de cidadãos humilhados, explorados e despossuídos de bens materiais e intelectuais, 

implementando uma democracia de participação livre e ampliada, em que todos possam 

exercer seus direitos e obrigações de forma consciente e plena. Essa revolução perpassa os 

caminhos da educação. 

Independente de qual óptica se vislumbre a cidadania, é notório que o domínio e 

manejo racional dos bens materiais e espirituais ao longo da história da modernidade 

influenciaram a transformação do Estado e, para que o sujeito possa se tornar cidadão, é 

necessário habilitá-lo à convivência social. Por fim, a educação assume a centralidade na 

discussão sobre a conquista da cidadania. 

 

3.2 Educação e Cidadania  

 

Neste ponto, é preciso entender que a educação, enquanto direito oriundo da 

cidadania (enquanto direito social), teve uma passagem desta natureza para uma mais 

promotora dessa, obtendo uma ressignificação do conceito estabelecido, sendo modificada 

ainda mais quando inserida na escola a tarefa de civilização do povo, coerente ao projeto de 

sociedade urbana e industrial em desenvolvimento, tendo o cidadão a identificação enquanto 

interesse da nação. 

 

[...] as transformações na produção da vida material provocaram transformações na 

organização política, na formação do Estado moderno, colocaram os homens em 

novas relações com a natureza – a ciência moderna – e trouxeram alterações na 

organização do saber – a escola moderna. Entretanto, a vinculação determinante no 

pensamento político e pedagógico inverte essa concepção da história e passa a 

privilegiar a educação escolar e os processos educativos mais amplos como 

constituintes das transformações na produção da vida material, e, sobretudo, como 

constituintes da ordem política, das formas de participação na história e no convívio 

social (ARROYO, 1987, p. 34-35 apud VILLELA, 2008, p. 25). 

 

Conforme denota Saviani (2013, p. 1, grifo do autor), a educação não institui a 

cidadania, “Entretanto, a educação, como assinalou Mauriac se referindo à palavra francesa 

‘instituteur’, que significa professor, mestre, educador, ‘institui a humanidade no homem’”, 

humanidade que proporcionará condições para o desenvolvimento de uma sociedade mais 
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igualitária. Portanto, a educação se constitui em uma “atividade mediadora no seio da prática 

social global”, como explica o referido autor:  

 

Assim, a educação é entendida como instrumento, como um meio, como uma via 

através da qual o homem se torna plenamente homem apropriando-se da cultura, isto 

é, a produção humana historicamente acumulada. Nesses termos, a educação fará a 

mediação entre o homem e a ética permitindo ao homem assumir consciência da 

dimensão ética de sua existência com todas as implicações desse fato para a sua vida 

em sociedade. Fará, também, a mediação entre o homem e a cidadania, permitindo-

lhe adquirir consciência de seus direitos e deveres diante dos outros e de toda a 

sociedade... Em outros termos, pela mediação da educação, será possível construir 

uma cidadania ética e, igualmente uma ética cidadã (SAVIANI, 2013, p. 1). 

 

A educação é, assim, “um direito social fundante da cidadania e o primeiro na 

ordem das citações” (CURY, 2012). Isso equivale a dizer que sem educação não pode haver 

cidadania. 

Ademais, o pleno exercício da democracia encontrar-se-á entravado se esse direito 

social não for amplamente assegurado à população. No caso da educação brasileira, esse 

direito está assegurado em diversos diplomas, instituído na Constituição e reforçado pela Lei 

nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao declarar que 

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 1996, art. 2º). 

 

No entanto, para Bobbio (1986), a educação para a cidadania é uma promessa não 

cumprida, já que uma das formas do súdito se transformar em cidadão é garantir-lhe o direito 

à cidadania ativa e a educação para democracia surgiria no exercício da prática democrática. 

Para Habermas, a educação coloniza-se e assume a condição de um instrumental 

técnico de manipulação política e econômica no lugar de um recurso de oposição e de 

transformação social, transformando-se em recurso de estabilização funcional. Pela busca de 

uma sociedade mais humana e mais livre, o autor propõe a “Teoria crítica da evolução social” 

e a “Teoria da ação comunicativa”, como proposta de uma ação política concreta que 

contribua para a democratização da sociedade e da educação.  

Para Habermas, de acordo com Oliveira (1996, p. 12), a sociedade democrática é 

“aquela na qual todos os membros em interação numa determinada situação devem ter as 

mesmas possibilidades de participar de modo autônomo e consciente das discussões 

considerando as normas sociais de interação”. 
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Sendo assim, Habermas propõe uma ação educativa que aspire, por um lado, 

reconhecer e recusar as suas limitações e, por outro, transformar, a partir da sua posição, as 

estruturas e as condições sociais de dominação por uma ação educativa na perspectiva do agir 

comunicativo, construindo uma teoria vinculada com a práxis, capaz de orientar a escola no 

caminho da construção de cidadãos livres de toda forma de dominação. 

O próprio texto da BNCC (2017) salienta que as competências gerais da Educação 

Básica, nas três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio), devem articular-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de 

habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. Entre as dez 

competências, a formação didática do indivíduo deve 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

2. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 

Concebe-se assim, um direcionamento para que as instituições de ensino 

flexibilizem os diversos currículos escolares desenvolvendo nos discentes a construção para 

cidadania como forma de atenuar qualquer forma de dominação.  

 

3.3 Cidadania Planetária 

 

Percebe-se a complexidade que envolve o termo cidadania em nossa sociedade, 

uma vez que muitos o clamam sem ao menos saber o seu significado e suas implicações na 

vida cotidiana; enquanto outros o buscam como forma de bem-estar; outros como ideologia; 

outros, ainda, como forma de manipulação e perpetuação no poder. Enfim, são inúmeras suas 

acepções, a depender do contexto e do interesse de quem se utiliza do termo. 

A evolução de seu conceito e conteúdo acompanhou as mudanças de nossa 

sociedade, atingindo, hoje, uma concepção bem mais abrangente e complexa do que a 

concebida em outras épocas. Por outro lado, alargou-se a sua aplicação para outros segmentos 

da comunidade que, muitas vezes, eram esquecidos ou ignorados em seus direitos 

fundamentais, como mulheres, negros e pobres, que passaram a ter direitos civis e políticos 
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reconhecidos, ou mesmo o direito de qualquer pessoa ser considerado cidadão pelo simples 

fato de ter nascido em determinado Estado. 

O conceito contemporâneo de cidadania continua intrinsecamente relacionado à 

construção do regime democrático burguês, em que juridicamente todos são iguais perante a 

lei, mas a realidade é que essa igualdade não passa de um artifício político para manter a 

hegemonia da burguesia. 

Esse conceito é inerente ao regime democrático brasileiro, que tem suas raízes 

fincadas em uma sociedade autocrática de poder, com histórico de expropriação econômica, 

cultural e de pura dominação política, alienando as classes sociais menos favorecidas, 

usurpando-as de desenvolver todas as suas potencialidades, incluindo a de participar de forma 

ativa, organizada e consciente da construção da vida coletiva na construção de um Estado 

democrático. 

De acordo com Brzezinski e Santos (2015, p. 14), “a cidadania se aprende, mas, 

sobretudo, se conquista”, e consideramos que a melhor forma de conquistá-la é pela educação, 

pois, apesar de toda a complexidade que a envolve, é indiscutível que o conhecimento 

transforma pessoas e nações. 

Nesse sentido, a educação passa a ser instrumento de revolução cultural, meio e 

fim para a construção de uma sociedade mais justa e livre. Contudo, se faz necessária a 

contextualização de qual cidadania o sistema educacional pretende formar, um cidadão 

obediente ou autônomo, capaz ou não de analisar crítica e reflexivamente as relações sociais 

em que vive, e de qual modelo de sociedade se intenta (re)construir. 

Assim, partimos da afirmação de que a educação é um dos instrumentos mais 

importantes para o processo de ação transformadora no que diz respeito à possibilidade de 

novas oportunidades de inserção social, à restauração de valores e à promoção da ética, da 

solidariedade, da diversidade, do compromisso e da responsabilidade como também das 

relações entre os seres humanos, a sociedade e a natureza, e, consequentemente, da construção 

da cidadania. A escola, como instituição formadora, adquire a responsabilidade de contribuir 

na formação do cidadão crítico. Segundo Cruz Prado (1999, p. 15), 

 

O cidadão crítico e consciente é aquele que compreende, se interessa, reclama e 

exige seus direitos ambientais ao setor social correspondente e que, por sua vez, está 

disposto a exercer sua própria responsabilidade ambiental. Este cidadão, quando se 

organiza e participa na direção de sua própria vida, adquire poder político e uma 

capacidade de mudança coletiva. 
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Para Moraes (2018), o conceito de cidadania planetária emerge de um contexto 

em que todos os indivíduos, independente da nacionalidade, fazem parte de um mesmo 

planeta, que requer cuidados e que necessita ser valorizado e amado, e caso, esse equilíbrio 

natural não seja recuperado, a sobrevivência na Terra estará comprometida. 

Esse equilíbrio natural está intrinsicamente ligado à nossa conexão com o planeta 

através da chamada consciência planetária que promove uma cultura viva e ética com 

relações de tolerância, cultura de paz, igualdade de gêneros, equilíbrio econômico-social e de 

respeito à biodiversidade da Terra.  Assim, “[...] o mundo torna-se cada vez mais um todo. 

Cada parte do mundo faz, mais e mais, parte do mundo e o mundo, como um todo, está cada 

vez mais presente em cada uma de suas partes. Isso se verifica não apenas para as nações e 

povos, mas para todos os indivíduos” (MORIN, 2000, p. 67). A consciência planetária não 

poderá florescer com base em um pensamento linear e simplificador; ela é resultante, sem 

dúvida, de maneiras de pensar e de agir que contemplem uma visão complexa da realidade. 

Daí, então, surge a necessidade de espaços que trabalhem a intercessão entre as 

exigências da sociedade moderna de forma pedagógica. Este é o grande desafio da sociedade 

planetária7: criar novas formas de ser e de estar neste mundo superando os entraves da cultura 

contemporânea de individualismo e exploração dos recursos naturais. 

Outra terminologia utilizada por Cruz Prado (1999, p. 38) é o conceito de 

planetariedade:  

 

Um aspecto básico da planetariedade é sentir e viver o fato de que fazemos parte 

constitutiva da Terra: esse ser vivo e inteligente que pede de nós relações 

planetárias, dinâmicas e sinérgicas. Essa dimensão planetária nos obriga a criar 

novas relações e interações, novas formas de solidariedade para proteger a vida 

sobre a Terra e novas responsabilidades éticas como base para uma cidadania 

ambiental mundial.  

 

 

Assim, a planetariedade fundamenta-se numa dimensão de equilíbrio harmônico 

entre os seres humanos e natureza, sem eximir, no entanto, a dimensão social na qual estamos 

inseridos. 

Essa dimensão social encontra-se imbricada ao processo de Educação. As 

atividades educativas precisam estar inseridas em princípios pedagógicos que se 

fundamentem na aprendizagem cotidiana baseados na intuição, no sentir, na vivência e na 

experiência. Por isso, o educador deve promover uma aprendizagem voltada à formação da 

 
7 Sociedade planetária é mais uma terminologia utilizada pelo autor Francisco Gutiérrez Cruz Prado na obra 

Ecopedagogia e Cidadania Planetária, citada em boa parte do texto. 
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cidadania ambiental dentro do contexto planetário, visando à transformação social que vai do 

individual ao coletivo. Ainda, segundo Cruz Prado (1999, p. 66), 

 

A interlocução, a conversa, é a essência do ato educativo: a interlocução significa 

encontro, diálogo horizontal, ter sempre presente o outro como legítimo outro, 

porque partimos de suas experiências, crenças, sonhos, desejos...Assim, a 

interlocução implica respeito, tolerância e reconhecimento de ideias e contribuições 

do outro, como já dissemos e agora repetimos, implica interação, comunicação, 

comunhão, amor. 

 

Para Edgar Morin (2003), a construção da cidadania planetária necessita ser 

urgentemente resgatada pelas escolas e, consequentemente, pelos professores. Com a 

formação de uma nova cidadania planetária haveria uma mundialização mais cooperativa e 

solidária, que defenderia, radicalmente, todas as formas de vida existentes no planeta, os 

interesses dos povos, respeitaria suas tradições, no sentido de promover a integração da 

diversidade cultural da humanidade e que incentivaria a economia solidária como maneira de 

colaborar para diminuir os efeitos perversos das diferenças socioeconômicas e culturais, 

decorrentes de um sistema capitalista e tecnológico acelerado e de uma cultura dominante 

hegemonizada pelo mercado global. 

Um dos documentos que subsidiam a construção de uma nova mentalidade de 

sociedade planetária refere-se à Carta da Terra8, discutida durante a Conferência Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovido pela ONU, em 1992. Esse documento 

firmou compromisso entre as ações políticas mundiais com o desenvolvimento sustentável e 

adequado para a preservação de futuras gerações no planeta Terra. Coube aos responsáveis 

pelos programas de formação e capacitação dos responsáveis, juntamente aos setores 

populares, estabelecer o processo de demanda a partir de dimensões que abordassem a 

democracia participativa, a fundamentação técnica e científica, a análise de causas e 

consequências de maneira pedagógica e o processo espaço-temporal. 

Morin (2011) destaca que a mente humana tem como qualidade fundamental a 

aptidão para contextualizar e integrar, e não para atrofiar. Assim, o espaço escolar deve ser 

ocupado por uma prática educacional embasada no exercício da cidadania que possibilite o 

desenvolvimento do pensamento crítico e participativo dentro da sociedade planetária. O 

perfil que compõe essa sociedade é de pessoas que buscam comunhão com a natureza 

 
8 A Carta da Terra foi um documento que propôs uma mudança de hábitos para a melhoria do futuro dos 

cidadãos do planeta, voltado para uma sociedade pacífica, sustentável e igualitária. Foi proposta na Rio-92 e 

abordou temáticas como democracia, diversidade, direitos humanos, desenvolvimento humano e sustentável, 

erradicação da pobreza e cultura de paz. 
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sentindo-se parte dela; vivenciam a vida como processo; suspeitam das hierarquias e da 

dominação sobre as demais pessoas; integram elementos como mente e corpo, razão e 

sentimento, ciência e senso comum; pesquisam constantemente; buscam o espiritual; são 

flexíveis e abertas ao novo; tem senso de colaboração e autoconfiança e desconfiam da 

institucionalização burocrática. 

O discente que reflete sobre a vida na Terra pode tornar-se um cidadão planetário, 

consciente de sua participação e de sua responsabilidade social. O cidadão que, segundo Paulo 

Freire, ler o mundo. Daí a importância de propiciar aos alunos, práticas de letramento em que 

a construção da cidadania seja um dos principais focos da aprendizagem. 

Gadotti (2000) nos traz a seguinte reflexão sobre a abordagem da cidadania 

planetária em instituições escolares: 

 

Educar para a cidadania planetária implica muito mais do que uma filosofia 

educacional, do que o enunciado de seus princípios. A educação planetária implica 

em uma revisão de nossos currículos, uma reorientação de nossa visão de mundo da 

educação como espaço de inserção do indivíduo não numa comunidade local, mas 

numa comunidade que é local e global ao mesmo tempo (2000, p. 142). 

 

O indivíduo que contextualiza o local, o regional, o global e o planetário reflete 

sobre questões como meio ambiente, desigualdade social, violências veladas, corrupção e 

guerras, buscando uma compreensão global dos conflitos, vendo os fatos como 

interdependentes, percebendo o conflito do seu país relacionado a outros conflitos, de outros 

países sejam eles próximos ou distantes. Uma vez construído esse olhar, segue a proposta de 

agir, de tomar atitude. Estamos falando do pensar global e agir local. É esse cidadão 

planetário que nos desafia, como professores, e que pode transformar efetivamente o planeta. 

É esse cidadão crítico que pretendemos formar. 

Levando-se em conta o contexto local estendendo-se a proporções planetárias, o 

atual cenário político brasileiro implementa políticas públicas de descaso em relação ao 

contexto de preservação ambiental. A estrutura de Estado montada por décadas para preservar 

o meio ambiente enfrenta retrocessos e desmonte9 desde que a atual gestão assumiu a chefia 

 
9 Um exemplo do desmonte é a extinção do departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio 

Ambiente que foi incorporado pela Secretaria de Ecoturismo no início de janeiro. A educação ambiental é 

considerada pré-requisito para que áreas de preservação sejam exploradas pelo setor de turismo de forma 

equilibrada. Assim, interesses econômicos de curto prazo estariam regulados por interesses ambientais de longo 

prazo. O Serviço Florestal Brasileiro foi outro órgão afetado pela reestruturação. Em 2 de janeiro, o primeiro dia 

útil da nova gestão, foi transferido do Ministério do Meio Ambiente para a Agricultura. Na prática, a discussão 

interna sobre a autonomia do órgão (prevista em lei) durou até meados de março e o contrato de gestão que 

permite o funcionamento adequado do Serviço Florestal só foi assinado na última semana do mesmo mês. O 

órgão tem a missão de promover a ampliação e preservação das florestas públicas e é gestor do Fundo Nacional 
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federal. Apesar do pouco tempo do novo governo estar à frente da gestão, o Brasil já se tornou 

notícia no cenário exterior devido aos ataques às terras indígenas e quilombolas, a liberação 

de agrotóxicos nas plantações, ataques ao meio ambiente e descaso com as pesquisas 

científicas, ferindo assim, a dignidade humana, e consequentemente, a cidadania brasileira e 

planetária. Vivemos sob tensão em que os direitos humanos também são feridos pela 

crescente violência envolvendo a classe pobre, negra, indígena e feminina. Não poderíamos 

nos omitir a tal situação em que estamos à mercê de um Estado sem convicção ideológica 

nem atitude política, ainda que esse assunto não seja o principal foco de nossa pesquisa. 

Assim, uma desorbitada acumulação e “direito de propriedade” contém em si uma 

disparidade social que origina a crise planetária. Faz-se necessária, então, uma mudança de 

consciência e postura em relação aos abusos por parte do poder público e dos donos de 

propriedade, a fim de que se construa verdadeiramente a cidadania planetária. 

No próximo capítulo, abordaremos como o currículo da escola desempenha 

preponderância na construção da cidadania planetária. Para isso, elencaremos o papel do 

currículo contemporâneo, o redimensionamento curricular do Ensino Médio a partir das 

mudanças fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular do ano de 2017, o currículo 

das escolas estaduais de educação profissional no Ceará e como se concretizou, 

historicamente, a disciplina de Artes no currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de Desenvolvimento Florestal. Na pasta de Agricultura, a atuação também corre o risco ficar orientada pelas 

prioridades da produção agrícola, reduzindo as pesquisas sobre espécies nativas, por exemplo. Disponível em: 

<congressoemfoco.uol.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
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4 O CURRÍCULO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO E DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEARÁ 

 

 

“Para isso existem as escolas: não para ensinar as 

respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas 

nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as 

perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido.” 

(ALVES10, 1994, p. 66). 

 

 

O currículo tem papel preponderante e é um tema recorrente quando se fala em 

educação. Com o advento da democratização após 1985, e, consequente, redimensionamento 

escolar, o currículo deixou de ser apenas mais um recurso educativo a ser seguido e se inseriu 

como um dos eixos escolares. Paulatinamente, mudanças se apresentaram como essenciais e 

afirmaram a conotação determinante da construção do conhecimento por meio de um 

currículo vivo. 

O currículo, com o passar dos anos, adaptou-se às mudanças e acompanhou a 

realidade de cada espaço escolar e de seus atores educacionais, sendo que, as diferentes 

concepções de currículo fazem parte do processo de formação do saber e da construção de 

nossa matriz multicultural. Somos predominantemente constituídos de três culturas: europeia, 

africana e indígena. 

Nas atuais conceituações de currículo, este pode ser definido como uma prática 

integradora com fins sociais e culturais, levando-se em conta as dimensões particulares nas 

quais o espaço escolar se insere. 

Segundo Sacristán (2007, p. 23), 

 
Podemos considerar que o currículo que se realiza por meio de uma prática 

pedagógica é o resultado de uma série de influências convergentes e sucessivas, 

coerentes ou contraditórias, adquirindo dessa forma, a característica de um objeto 

estático, mas com a expressão de um equilíbrio entre múltiplos compromissos. E 

mais uma vez esta condição é crucial tanto para compreender a prática escolar 

vigente como para tratar de mudá-la.   

 

Nessa perspectiva, espera-se que além do “saber” próprio a cada disciplina, o 

currículo contemple também a destinação de tempos e espaços que viabilizem o ensino do 

“saber fazer” próprio de cada campo disciplinar. Isso implica no desenvolvimento da 

 
10 Rubem Alves (1933-2014) foi teólogo, educador, tradutor e escritor brasileiro. Autor de livros de filosofia, 

teologia, psicologia e de histórias infantis. Fonte: www.institutorubemalves.org.br. Acesso em:11 jul. 2019. 

 

 

http://www.institutorubemalves.org.br/
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compreensão dos recursos próprios de cada área de produção do conhecimento humano e de 

uma maior aproximação dos conteúdos escolares à vida dos estudantes. 

Entendemos, assim, que na sociedade contemporânea o conhecimento deva ir 

além da dimensão cognitiva e o currículo da escola tradicional, baseado nos princípios da 

fragmentação, linearidade, alienação e individualismo, não considera que o objetivo principal 

do currículo seja a formação cidadã. 

A concepção de currículo como sendo o “coração da escola” é, na verdade, uma 

versão mais atual, abrangendo, deste modo, uma definição mais próxima da realidade escolar. 

Segundo Candau e Moreira (2007, p. 21) a definição de currículo como “o 

conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas, nas instituições 

escolares” sintetizaria todas as suas possíveis concepções. 

As diversas leituras curriculares da contemporaneidade colocam-se como 

enfoques e possibilidades múltiplas de heterogeneidade da ação curricular, nas quais a práxis 

cotidiana será o elemento balizador de sua eficácia ou não. 

 

4.1 O currículo nas Escolas Estaduais de Ensino Médio 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, aprovada em 

04 de dezembro de 2018 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), trouxe mudanças 

substanciais para a Educação Básica, que abrangem da etapa do Ensino Infantil ao Ensino 

Médio, dialogando com os documentos já existentes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais(PCN) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM/2011). 

Segundo o site oficial do MEC, 

  
Com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e adultos que 

se diferenciam por condições de existência e perspectivas de futuro desiguais, é que 

o Ensino Médio deve trabalhar. Está em jogo a recriação da escola que, embora não 

possa por si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as condições de 

inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao 

trabalho (Parecer CNE/CEB nº 5/2011). 

 

Nesse universo plural, a Base corrobora com a grande demanda cultural na qual as 

novas juventudes11 estão inseridas de modo a promover uma educação que minimize as 

diferenças socioculturais, a evasão e a queda dos índices de aprendizagem, além de promover 

a inserção do jovem no mercado de trabalho. A BNCC trata, especialmente, do conceito de 

 
11 Terminologia já definida na introdução desta pesquisa. 



54 

 

  

 

interdisciplinaridade como forma colaborativa entre os componentes curriculares, 

representando nosso momento histórico atual com a inserção das tecnologias. 

A Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, necessitou de um processo de recontextualização e as novas finalidades do Ensino 

Médio, segundo a BNCC (2017) buscam  

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

 

Destacamos dentre as finalidades, o quesito referente à preparação para a 

cidadania, visto que esse é o cerne de nossa pesquisa e colabora de maneira interdisciplinar 

para que o discente desenvolva as competências necessárias para a construção de seu projeto 

de vida. 

Com relação aos currículos das escolas objetivando atender a todas essas 

demandas de formação, uma flexível organização curricular, a partir da Lei 13.415/201712 

estabeleceu-se da seguinte forma: 

 
O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da 

oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto 

local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

I– linguagens e suas tecnologias; 

II – matemática e suas tecnologias; 

III – ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – formação técnica e profissional (LDB, Art. 36, grifo nosso). 

  

Para cada área do conhecimento são definidas competências específicas 

orientando os itinerários formativos13 correspondentes a cada área do conhecimento. Também 

 
12 Essa lei altera a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) implementando as mudanças 

previstas para o Novo Ensino Médio, como o aumento da carga horária mínima, a ampliação das escolas de 

tempo integral e a possibilidade de que todos os estudantes da etapa escolham caminhos de aprofundamento dos 

seus estudos. Fonte: novoensinomedio.mec.gov.br. 
13 Atualmente, o currículo do Ensino Médio é composto por treze disciplinas obrigatórias. Com a Reforma do 

Ensino Médio, 60% da carga horária na etapa final da educação básica será destinada à BNCC e o restante será 

dividido em cinco itinerários formativos (parte flexível do currículo) pelos quais o estudante  poderá optar: 

Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ensino Profissional, assim, o aluno poderá 

compor 40% de sua grade com um currículo complementar. 
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são descritas habilidades a serem desenvolvidas ao longo do Ensino Médio. Os componentes 

obrigatórios durante os três anos do Ensino Médio correspondem às disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. “Todas as habilidades da BNCC foram definidas tomando-se como 

referência o limite de 1.800 horas do total da carga horária da etapa” (LDB, Art. 35-A, § 5º, 

grifo nosso). Assim, o conjunto das competências específicas e habilidades definidas para o 

Novo Ensino Médio14 concorre para o desenvolvimento das competências gerais da Educação 

Básica e está articulado às aprendizagens essenciais estabelecidas para o Ensino Fundamental. 

No entanto, há controvérsias em relação à implementação da BNCC: muitos 

estudiosos afirmam que os componentes obrigatórios são realmente mínimos e que a nova 

Base não organiza currículos estaduais e municipais, ficando a critério de cada Estado o 

redimensionamento geral. A Base também não contempla a melhoria das estruturas das 

instituições escolares, não prevê a formação dos professores e pode engessar práticas 

pedagógicas, sem que realmente haja melhoria nos índices de proficiência. Ainda se critica a 

ampliação da carga horária sem o aumento do número de escolas. 

Antes da aprovação oficial pelo CNE, o coordenador-geral da Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação, Daniel Cara produziu o seguinte questionamento no site G1, em 05 

de dezembro de 2018: 

A manifestação de vários grupos da sociedade brasileira sobre a necessidade de 

contemplar as disciplinas no projeto deveria impactar mais as decisões do CNE. Há 

razões epistemológicas que as sociedades científicas evidenciaram, há as limitações 

da formação dos atuais professores, que os gestores apontaram. Há os argumentos 

sindicais e jurídicos sobre os contratos de trabalho dos professores. Há os motivos 

teóricos que os sociólogos do currículo como Michael Young registram na sua 

produção científica. Há a comparação internacional, onde se percebe a presença das 

disciplinas de forma clara, ainda que de múltiplas maneiras [...] Não me parece 

adequado nem prudente que todos estes argumentos sejam simplesmente 

desconsiderados. Entendo que o CNE ao aprovar um texto que desconhece todas 

estas ponderações perde uma oportunidade importante de indicar um caminho que 

permitiria uma organização mais adequado do ensino médio brasileiro.  

 

Mesmo diante de tantas controvérsias, a BNCC foi aprovada e deverá ser 

implementada até 2020 em todas as escolas de rede pública e privada do país. 

 

 

 

 
14 No Novo Ensino Médio, a carga horária de todas as escolas regulares é ampliada de 2400 para 3000. Segundo 

o site do MEC, o governo federal investirá R$ 1,5 bilhão para atender cerca de 500 mil novas matrículas em 

escolas de tempo integral, nas quais os estudantes passam, pelo menos, 7 horas por dia. As escolas de educação 

profissional permanecerão com a carga horária de 5.400 horas. 
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4.2 O currículo das Escolas Estaduais de Educação Profissional 

 

Em 2008, o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação 

(SEDUC), assumiu o desafio de implantar a rede de educação profissional no Estado. As 

Escolas Estaduais de Educação Profissional desenham a possibilidade de um futuro mais justo 

e igualitário, e com mais oportunidades para os jovens cearenses, acenando para a 

materialidade da experiência de um maior exercício de cidadania. Atualmente são 122 Escolas 

Estaduais de Educação Profissional, com funcionamento em tempo integral que organizam e 

integram o ensino médio à educação profissional, configurando cenários de cidadania que 

articulam o direito à educação e ao trabalho. 

Segundo o site oficial da SEDUC (2018), 

  

O modelo integrado possibilita a centenas de alunos a qualificação para ingressar no 

mercado de trabalho ao mesmo tempo em que são habilitados a concorrer a uma 

vaga na universidade. A educação profissional dá maior amplitude à concepção do 

direito à educação por criar condições para que se estabeleça um diálogo com o 

mundo do trabalho. Ao privilegiar o ensino integrado, o Governo do Ceará oferece 

aos alunos que concluíram o ensino fundamental a matrícula única para o Ensino 

Médio e formação técnica, abrindo a possibilidade de ingressarem nas Escolas 

Estaduais de Educação Profissional, de acordo com a Lei Estadual Nº 14.273, de 19 

de dezembro de 2008. Para o desenvolvimento dessa política, o Governo Estadual 

contou com a parceria do Governo Federal, através do Programa Brasil 

Profissionalizado, que tem sido, juntamente com os recursos do Tesouro Estadual, a 

principal fonte de financiamento das redes estaduais de ensino para a expansão da 

educação profissional e tecnológica no Ceará.  

 

O currículo da Escola Estadual de Educação Profissional tem como diferencial a 

integração entre as disciplinas do ensino médio e dos cursos técnicos. Em 2012, iniciou-se 

uma ampla revisão curricular dos cursos técnicos com o objetivo de adequar o conteúdo de 

acordo com o perfil de profissional desejado em consonância com sua atuação no campo de 

trabalho.  

Essa revisão do desenho curricular baseia-se na necessidade de integrar o 

currículo ao contexto sociocultural e econômico do Ceará. A partir desse trabalho, a 

Coordenadoria de Educação Profissional (COEDP) produziu guias pedagógicos para cada 

curso técnico integrado ao ensino médio. 

Respeitadas as especificidades regionais, a concepção dos currículos dos cursos de 

educação profissional tem como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
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A formação profissional é composta por conteúdos curriculares específicos, de 

acordo com cada curso técnico, e se divide em treze eixos tecnológicos, conforme 

estabelecido no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) do MEC. 

A carga horária mínima varia entre 800 e 1.200 horas. O aluno deve cumprir 

também a carga horária mínima relativa ao estágio supervisionado, que é de 50% para os 

cursos da área da saúde, e de 25% para os demais cursos, de acordo com a Resolução n° 

413/2006 do Conselho de Educação do Ceará. 

Na elaboração dos conteúdos técnicos, há uma preocupação em adaptar a 

linguagem ao universo simbólico dos estudantes, respeitando a cultura e as formas de 

comunicação que caracterizam o cotidiano desses jovens. A elaboração do material educativo 

é realizada pelos professores de Ensino Médio de nosso estado, na maioria das vezes. 

 

4.3 A disciplina de Artes no currículo  

 

Historicamente, a inserção da disciplina de Artes ao currículo escolar deu-se no 

contexto da elaboração de uma nova Constituição em 1988 e da abertura democrática que as 

pesquisas ligadas à arte e educação passaram a verificar de que forma essa disciplina colabora 

para o desenvolvimento da capacidade criadora e expressiva dos estudantes, inclusive, para a 

construção de uma cidadania consciente e crítica que promova a autonomia e a participação 

do indivíduo na sociedade. 

As pesquisas produzidas ao longo dos anos afirmaram a necessidade de enfatizar a 

produção artística em concomitância com a leitura das obras de artes em diversas culturas e 

contextos históricos, incorporando, assim, o ensino de Arte aos conteúdos das escolas 

brasileiras. Como componente essencial ao currículo, a Arte passou a ser entendida como uma 

forma de conhecimento das linguagens, técnicas, histórias e conceitos próprios. A disciplina 

faz parte da área de Linguagens e suas tecnologias, atualmente, como componente curricular 

obrigatório, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Os estudiosos e arte-educadores estadunidentes, Kerry Freedman e Arthur 

Efland15 afirmam que além de se estudar a arte erudita e acadêmica, a escola deve fomentar 

uma organização de currículo de Arte além do elitismo presente nos estudos das belas-artes, 

 
15 Na obra La educación en el arte pós-moderno (2003), os autores Efland, Freedman e Stuhr (2003) 

intencionam pensar o currículo de artes como capaz de promover um pensamento sobre as multiplicidades e as 

contradições da nossa época e a inserção dos pequenos relatos no currículo revisaria o estatuto dos discursos 

impostos ou convencionados e aproximaria os saberes de cada local e realidade. Considerar o peso das relações 

de poder na arte é imprescindível para se obter aprendizagens mais profundas e questionadoras sobre o sistema 

das artes.  
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expandindo-se para todas as expressões que trabalhem a cultura visual por meio de vídeos, 

pinturas, cinemas, espetáculos de dança e teatro. Freedman sugere a organização curricular 

por meio de uma rede ramificada em várias direções, baseada no aprendizado através das 

culturas, linguagens e variadas formas de se expressar, em que o estudante realize conexões 

com lugares sociais, suas histórias e suas lutas, semelhanças e divergências. 

No Brasil, o ensino de Arte destaca-se por integrar a História da Arte, a estética, a 

crítica e a produção artística, semelhante à abordagem metodológica estadunidense, que prevê 

a superação do tecnicismo e regatando um conteúdo específico em Arte, com foco no 

desenvolvimento do pensamento artístico e estético. Essa concepção de ensino e 

aprendizagem em Arte foi sistematizada pela arte-educadora Ana Mae Barbosa e denominada 

de Abordagem Triangular, pois afirma que o processo crítico passa por eixos de leitura da 

obra, contextualização e produção. A proposta triangular16 surgiu em 1987 e foi o primeiro 

programa educativo do gênero no apoio ao ensino de Arte em três abordagens para 

efetivamente construir conhecimentos artísticos: “contextualização histórica (conhecer a sua 

contextualização histórica); fazer artístico (fazer arte) e apreciação artística (saber ler uma 

obra de arte)”. Tratam-se, então, da leitura da obra, leitura do contexto da obra e o fazer 

artístico, e, raramente, as três dimensões são abordadas juntas. 

Assim, a escola deve promover atividades de produção artística, de leitura e 

contextualização da obra de arte para que os estudantes possam construir saberes artísticos, 

associando-os ao seu cotidiano.  Segundo a BNCC (2017), 

 

A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui para o desenvolvimento 

da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão 

entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade. Ela é, também, 

propulsora da ampliação do conhecimento do sujeito sobre si, o outro e o mundo 

compartilhado. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as 

percepções e compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, em uma 

perspectiva crítica, sensível e poética em relação à vida, que permite aos sujeitos 

estar abertos às percepções e experiências, mediante a capacidade de imaginar e 

ressignificar os cotidianos e rotinas. 

 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM), a escola 

deve educar para a cidadania crítica, engajada e comprometida com a cultura e memória do 

país, realizando com os estudantes, através da disciplina Artes, uma reflexão sobre as 

 
16 A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa é hoje a principal referência do ensino da arte no Brasil. A 

educadora brasileira Ana Mae, foi pioneira na sistematização do ensino de Arte em museus, quando foi diretora 

do MAC.  Essa abordagem é a base da maioria dos programas em Arte-educação no Brasil. Disponível em: 

<http://inovareduca.blogspot.com/2012/10/a-proposta-ou-abordagem-triangular-ana.html#.XMomFqRv_IU>. 

Acesso em: 01 maio 2019. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Mae_Barbosa
http://inovareduca.blogspot.com/2012/10/a-proposta-ou-abordagem-triangular-ana.html#.XMomFqRv_IU
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manifestações culturais e suas relações em diálogo permanente com o contexto multicultural e 

de democratização de acesso à escola básica, na qual se insere a história da educação. Ainda 

segundo as OCNEM, um dos objetivos das aulas de Arte é o de promover experiências 

culturais e estéticas, a fim de desenvolver a capacidade de expressão e de interpretação 

artística dos estudantes nas diversas linguagens - visual, audiovisual, musical, corporal e 

teatral – ampliando o repertório acadêmico e cultural para que os estudantes possam intervir 

de forma consciente na vida social e profissional. Daí o caráter interdisciplinar que a 

disciplina Artes possui, por comungar com os demais componentes curriculares através das 

linguagens verbal e não verbal. 

Entende-se, então, o papel fundamental da escola como espaço de promoção do 

desenvolvimento crítico e engajador do jovem, como protagonista de sua vida. E, por meio 

dos estudos na disciplina de Artes podem emergir temas norteadores que tragam inquietações 

sobre o modo de ser das pessoas e de pertencimento cultural, de forma que todos sejam 

respeitados em sua existência plural e diversa. O ensino de Artes, como componente 

curricular, ocuparia a tão importante função de educar para a cidadania através de seus 

eventos de letramento. 

Com essas breves percepções sobre o currículo e a importância dos estudos sobre 

as Artes no ambiente escolar, desenvolvemos o percurso metodológico da pesquisa, 

explicitado no próximo capítulo. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS E PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

“Caminhar com sentido significa, antes de tudo, dar 

sentido ao que fazemos, compartilhar sentidos, 

impregnar de sentidos as práticas da vida cotidiana e 

compreender o sem-sentido (non-sense) de muitas 

outras práticas que aberta ou sorrateiramente tentam se 

impor.” (CRUZ PRADO17, 1999, p. 63). 

 

 
A presente pesquisa foi pensada com o objetivo de analisar eventos de letramento 

na disciplina de Artes de uma Escola Profissional que contribuam para a formação da 

cidadania planetária, identificando qual concepção de cidadania emerge das discussões nos 

eventos de letramento a partir do olhar discente, analisando as temáticas relevantes para os 

discentes discutidas nos eventos de letramento da disciplina de Artes e compreendendo com 

qual concepção de cidadania trabalha o professor da disciplina de Artes e quais os desafios 

que ele enfrenta. Para isso, consideramos necessário discorrer sobre o percurso da 

investigação, os recursos metodológicos utilizados para o alcance de tais objetivos, e, 

posteriormente, analisar os dados resultantes do que foi coletado. 

 

5.1 A escola profissional como lócus da pesquisa  

 

A Escola Estadual de Educação Profissional na qual a pesquisa foi realizada situa-

se no município de Caucaia; município que tem a segunda maior arrecadação de impostos do 

Estado do Ceará, porém com poucas oportunidades de emprego e renda para os jovens que 

terminam o ensino médio. A escola está inserida em um contexto socioeconômico precário, 

pois as fontes de renda da população economicamente ativa derivam muitas vezes de 

vendedores autônomos, pequenos comerciantes e profissionais liberais. Atualmente, algumas 

empresas de médio porte estão se instalando no município com o objetivo de atender a 

população e a demanda do complexo do Porto do Pecém. 

A maioria da população tem renda per capita por família que muitas vezes não 

ultrapassa um salário mínimo, situação em que a maioria dos adolescentes vive. Neste 

contexto, a comunidade escolar se depara com vários desafios existentes: baixo índice de 

 
17 O autor Francisco Gutiérrez Cruz Prado (1928-2016) foi doutor em educação com especialização em 

Pedagogia da Comunicação e Mediação Pedagógica. Autor de numerosos livros sobre educação formal, 

educação popular e comunicação, deixou um vasto legado de compromisso político, ético e pedagógico, e em 

favor da vida, da Educação Popular e da emancipação humana.  
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aprendizagem, famílias sem conhecimento para exigir melhor situação social, sobretudo, sem 

qualificação profissional, desestruturação da família; por último, mencionamos, também, o 

grande número de analfabetos e de crianças fora da escola, que associados a uma quase total 

falência do ensino público, do elevado índice de evasão e repetência e a grande insatisfação 

dos docentes por melhores condições de trabalho e remunerações dignas. Formam assim, a 

realidade pela qual navega o sistema educacional dessa escola. 

Esta é uma realidade excludente e que desafia o sistema educacional a repassar 

toda a sua metodologia de construção do saber, pois o mundo vive um novo tempo, as 

mudanças são feitas continuamente, o conhecimento renova-se, a tecnologia avança, as 

relações sociais e interpessoais assumem um caráter prioritário na formação integral do ser. 

A educação como um dos pilares da sociedade moderna vem buscando 

acompanhar essas mudanças, exigindo, portanto, das instituições educacionais e dos 

educadores uma adequação constante às novas circunstâncias. Tal adequação requer um 

profissional atento às necessidades da realidade com amplo conhecimento e em permanente 

renovação do saber, voltado ao compromisso de internalizar a educação como um processo 

dialético de reconstrução social. 

Considerando essa necessidade de mudança é que a escola em que a pesquisa foi 

realizada, não distante dessa realidade sócio-econômico-cultural em que está inserida, 

apropriando-se da abertura dada pela LDB, promove a transição entre a escola e o mundo do 

trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas 

para o exercício de atividades produtivas. No tocante às escolas profissionalizantes de ensino 

médio integrado às profissões técnicas de horário integral, a escola renova suas perspectivas 

por uma educação de qualidade, compromissada com a elevação do nível educacional 

dos educandos, valorizando o protagonismo juvenil e alicerçada nos pilares de: aprender a 

conhecer, aprender fazer, aprender a conviver e aprender a ser18. A escola objetiva preparar o 

aluno para a academia, para o mundo do trabalho e para o exercício consciente da cidadania. 

O currículo da Base Comum do Ensino Médio propedêutico está integrado e 

articulado ao currículo dos Cursos Técnicos. A escola trabalha com as Matrizes Curriculares 

para o Ensino Médio, embasadas nas DCNEM e está se reorganizando para integrar seu 

currículo ao Novo Ensino Médio, regido pela BNCC 2017, na qual a organização curricular 

deve priorizar, sobretudo, o desenvolvimento de competências e habilidades básicas, como 

também, promover a formação do educando, tanto para o prosseguimento dos seus estudos 

 
18 Referem-se aos quatro pilares traçados pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século 21, segundo 

a UNESCO. 
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como inseri-lo no mundo do trabalho, com carga horária de 5400 horas nos três anos de 

Ensino Médio Profissional. Aliado a esse currículo, os discentes ainda dispõem de outra 

opção no mercado de trabalho, sua formação técnica, sua interação com a comunidade por 

meio da diversificação de metodologias de ensino e da disponibilidade de recursos e das 

novas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

As disciplinas da Base Comum Curricular estão em processo de reorganização 

para que até 2022 possam trabalhar com itinerários formativos. O currículo da Base Comum 

está disposto da seguinte forma: Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Artes e Educação 

Física, na Área de Linguagens e suas tecnologias; História, Geografia, Filosofia e Sociologia, 

na Área de Ciências Humanas e suas tecnologias; Química, Física e Biologia, na Área de 

Ciências da Natureza e suas tecnologias e a Área de Matemática e suas tecnologias. 

O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional tem por objetivo oportunizar 

ao estudante a realização da formação geral científica e humanística aliada à qualificação 

técnico-profissional, possibilitando a preparação integral do jovem em sintonia com as 

necessidades do mundo do trabalho. 

A referida escola oferta a educação profissional técnica de nível médio em 

articulação com o ensino médio, conforme o Artigo 4º do Decreto 5.154/0419, e na forma 

integrada para os alunos oriundos (do 9º ano fundamental) de seleção e de acordo com a 

Portaria expedida pelo Estado, a fim de cursarem o ensino médio e a habilitação profissional, 

com matrícula única para os dois cursos. Com a finalidade de formar técnicos de nível médio 

e promover a inserção imediata dos jovens em diferentes mercados de trabalho como técnicos. 

No ano de 2011, a escola oferecia os cursos técnicos de Designer de Interiores, 

Edificações, Paisagismo e Transações Imobiliárias para 180 alunos da comunidade, em 

regime integral, nas turmas de 1º anos.  Em 2012, a escola passou a oferecer cursos de 

Edificações, Eletromecânica, Paisagismo e Transações Imobiliárias para 180 estudantes nas 

turmas de 1º anos e os cursos de Designer de Interiores, Edificações, Paisagismo e Transações 

para 180 alunos dos 2º anos que ingressaram em 2011, totalizando a oferta para 360 alunos 

em regime integral. 

Em 2013, totalizou a oferta para 540 estudantes: 360 alunos matriculados nos 

cursos de Edificações, Eletromecânica, Paisagismo e Transações Imobiliárias para 1º e 2º 

 
19 O primeiro inciso deixa claro que “A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio dar-se-á 

de forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado 

de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 

contando com matrícula única para casa aluno.” Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 10 

maio 2019. 
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anos; cursos de Designer de Interiores, Edificações, Paisagismo e Transações para 180 alunos 

dos 3º anos que ingressaram em 2011. O curso de Designer de Interiores foi substituído pelo 

curso de Eletromecânica em 2012, devido à dificuldade de estágio e à inserção desse jovem 

no mercado de trabalho da cidade e de áreas circunvizinhas; assim, a turma formada em 2013, 

foi a primeira e única formada em Designer pela escola. 

Em 2014, a oferta totalizou para 540 estudantes: nos cursos de Edificações, 

Eletromecânica, Paisagismo e Transações Imobiliárias para primeiros, segundos e terceiros 

anos, permanecendo nessa configuração até 2015. 

No ano de 2016, houve outras mudanças, a oferta deu-se da seguinte forma: 180 

vagas para os primeiros anos nos cursos de Administração, Edificação, Eletromecânica e 

Paisagismo; 360 vagas para os segundos e terceiros anos nos cursos de Edificação, 

Eletromecânica, Paisagismo e Transações Imobiliárias. Quando a última turma de 3º ano de 

Transações Imobiliárias (curso existente desde 2011) foi formada em 2017 e o número de 

técnicos formados supriu as carências da região o curso foi excluído da grade curricular da 

escola. 

O número de vagas disponíveis atualmente é para 540 estudantes, em regime 

integral, e, outras mudanças ocorreram na base técnica: 180 vagas para os cursos de 

Administração, Edificações, Eletromecânica e Logística (curso inserido esse ano) para alunos 

de primeiros anos; Cursos de Administração, Edificações, Eletromecânica e Paisagismo, 

ofertados para 360 estudantes de 1º e 2º anos. Quando a turma de Paisagismo se formar em 

2020, esse curso também será excluído da atual base técnica da escola, pela quantidade de 

estudantes já formados e pela oferta de técnicos já existentes na região. 

Segundo dados coletados no Projeto Político Pedagógico Escolar20 (PPP), os 

cursos técnicos oferecidos são distribuídos e desenvolvidos em cargas horárias, estágio 

supervisionado e projetos sociais diversificados. 

O curso técnico em Administração integrado ao Ensino Médio está organizado em 

regime seriado semestral21, com uma carga-horária de 820 horas teóricas, 300 horas de estágio 

e 100 horas de projeto social, totalizando 4100 horas de base comum e diversificada. Após 

três anos de curso, o profissional deve estar apto a atuar na assistência e assessoria de chefias, 

diretorias e gerências de empresas, fundações, autarquias e órgãos públicos. As atividades de 

apoio envolvem gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, mercadológicos e da 

 
20 Dados cedidos pela coordenação pedagógica da escola, coletados em uma reunião da pesquisadora com o 

Núcleo Gestor, em 04 de fevereiro de 2019. 

21 O regime de seriado semestral corresponde à organização e avaliação das disciplinas técnicas oferecidas por 

semestre, diferentemente das disciplinas da Base Comum que são avaliadas por bimestre. 
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informação, com o intuito de contribuir com a produtividade e competitividade das empresas. 

Esse profissional atua nas seguintes áreas: órgãos públicos municipais, estaduais e federais, 

indústrias, varejos, atacados, distribuidoras, empresas de consultoria e assessoria empresarial; 

empresas prestadoras de serviços. 

O Curso Técnico em Edificações integrado ao Ensino Médio está organizado em 

regime seriado semestral, com uma carga-horária de disciplinas de 2620 horas, acrescida de 

400 horas de Estágio Supervisionado, mais 1.080 horas de parte diversificada e 1.300 horas na 

área técnica, totalizando uma carga-horária de 5.400 horas. Após formado, o profissional deve 

estar apto a atuar na execução das atividades específicas da área de construção civil, tais como 

concepção  de projetos,  planejamento e orçamento de obras, supervisão da execução de 

diferentes etapas do processo construtivo, realização do controle tecnológico de materiais e do 

solo e levantamentos topográficos e planialtimétricos, com senso crítico e analítico, espírito 

de liderança, capacidade organizacional, visão sistêmica e consciência da responsabilidade 

social, inerente à sua profissão. Em síntese, é o técnico em edificações que treina, coordena e 

efetiva o pagamento da mão de obra e inspeciona a qualidade dos materiais e serviços, dentre 

outros. 

O Curso Técnico em Paisagismo integrado ao Ensino Médio está organizado em 

regime seriado semestral, com uma carga-horária de disciplinas de 2.620 horas, acrescida de 

400 horas de Estágio Supervisionado, e mais 1.520 horas da parte diversificada e 860 horas na 

área técnica, totalizando uma carga-horária de 5.400 horas. Após formado, o profissional deve 

auxiliar e atuar no planejamento de projetos, gestão e preservação de espaços livres, urbanos 

ou não, de forma a processar micro e macropaisagens. Também atua na elaboração, execução 

e manutenção de projetos paisagísticos e no conjunto de disciplinas relacionadas ao projeto 

arquitetônico, ao planejamento regional e urbano, à preservação do meio ambiente natural e 

construído e do patrimônio histórico. 

O Curso Técnico em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio está organizado 

em regime seriado semestral, com uma carga-horária de disciplinas de 2.620 horas, acrescida 

de 400 horas de Estágio Supervisionado, e mais 1.160 horas da parte diversificada e 1220 

horas na área técnica, totalizando uma carga-horária de 5.400 horas. Após formado, o 

profissional deve estar apto a desenvolver serviços técnicos de manutenção, projeto, 

instalação, desenho e outras atividades em sistemas industriais convencionais ou 

automatizados, articulando equipamentos mecânicos e eletroeletrônicos. As áreas de atuação 

profissional são órgãos públicos municipais, estaduais e federais; empresas de manutenção e 

automação industrial; indústrias; laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e 
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pesquisa; concessionárias de energia elétrica; concessionárias de água; eletrificação predial e 

industrial; assistência técnica e empresas de prestação de serviços ligados à área de 

eletromecânica. 

Para operacionalizar os cursos ofertados pela escola, conta-se com laboratórios de 

Química, Física, Biologia, Matemática e Informática para apoio pedagógico das aulas e para 

viabilizar as aulas práticas dos cursos técnicos. Para as disciplinas da área comum, a escola 

também dispõe de laboratório de línguas e biblioteca com acesso técnico, e para as áreas 

profissionais há laboratórios técnicos com equipamentos próprios a cada curso. 

A oferta do Ensino Médio integrado à Educação Profissional contempla o estágio 

supervisionado para todos os alunos como requisito obrigatório para conclusão do curso, 

correspondendo a 400 horas-aulas para todos os cursos técnicos, conforme sua matriz 

curricular. O plano de estágio supervisionado obrigatório para educação profissional foi 

elaborado pela Célula de Estágio da Educação Profissional da SEDUC (Secretaria de 

educação do Estado do Ceará) com a colaboração do SECITECE – Secretaria de Ciências e 

Tecnologia do Estado do Ceará, do CENTEC – Instituto Centro de Ensino Tecnológico, que 

são parceiros na implementação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, e por 

consultores. A parte da execução compete aos orientadores de estágio supervisionado que são 

pessoas contratadas pela gestão entre SEDUC/CENTEC e administrado pelo Núcleo Gestor 

da escola que supervisiona a documentação específica de aquisição de vagas, termos de 

cooperação, bem como a avaliação dos estágios. 

A escola atende a alunos com necessidades especiais, estes possuem todos os 

direitos assegurados como os demais alunos. Neste ano de 2019, a instituição recebeu 

somente um aluno com necessidades especiais e possui uma professora intérprete em Libras 

trabalhando em regime integral, mas a escola possui estrutura de acessibilidade para outros 

tipos de necessidades. 

Durante a formação técnica nos três anos, a escola promove ações para inserção 

desse aluno no mercado de trabalho em seus respectivos cursos com também desenvolve 

atividades para o ingresso de alunos em universidades através do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), em parceria com a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Escola 

(CREDE) e a SEDUC. A partir desses incentivos, muitos alunos já ingressaram em 

universidades públicas como na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e na Universidade 
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Federal do Ceará (UFC), e obtiveram bolsas do PROUNI22 para cursarem academias 

particulares nas faculdades Ateneu, Estácio, FIC e Faculdade Terra Nordeste (FATENE). 

Segundo a gestão escolar, no ano de 2018, mais de cinquenta alunos ingressaram 

em universidades públicas, esse recorde deve-se ao comprometimento e trabalho de todos os 

atores educacionais que compõem essa instituição de ensino. Outros alunos inseriram-se no 

mercado de trabalho, na mesma empresa em que estagiaram, mas não obtivemos o número 

exato de ingressos. 

Na sequência abaixo, apresentamos três tabelas: na primeira, está disposta a atual 

matriz curricular por segmento: base comum, base técnica ou profissional e parte 

diversificada; na segunda, uma projeção de como a matriz ficará após a implantação do 

programa Novo Ensino Médio; e na terceira apresentamos uma síntese das mudanças, todas 

disponibilizadas pela coordenação da escola, em 01 de junho de 2019. 

 

Tabela 1 - Matriz curricular atual 

 
Fonte: Escola. 

 

 

 

 

 
22 O Programa Universidade para Todos (PROUNI) é um programa do governo federal, criado em 2004, que 

oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. As bolsas concedidas – integrais (100%) ou 

parciais (50%) – são destinadas a estudantes brasileiros de baixa renda e sem diploma de nível superior. 

Disponível em: < www.querobolsa.com.br/PROUNI>. 
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Tabela 2 - Projeção da Matriz Curricular por segmento até 2022 

 
Fonte: Escola. 

 

 

    Tabela 3- Quadro síntese das mudanças 

 
    Fonte: Escola. 

 

 

Logo, percebemos que a carga horária de 5.400 horas permanecerá nos três anos 

de cada curso, o que fará a diferença será a distribuição da carga horária profissional e dos 

itinerários formativos dentro de cada curso. As nomenclaturas TA - curso técnico em 
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Administração, TE – curso técnico em Edificações, TEM – curso técnico em Eletromecânica, 

TL- curso técnico em Logística e TP- curso técnico em Paisagismo, referem-se aos cursos 

profissionais disponíveis no atual currículo da escola. 

 

5.2 Os índices de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática 

 

Os índices de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática revelam um 

quadro de crescimento ascendente da escola em nível estadual e nacional, em relação às 

avaliações externas. Segue abaixo, os índices segundo as avaliações do SPAECE (estadual) e 

do ENEM (nacional). Ambas as avaliações exigem uma leitura contextualizada de mundo 

para que o aluno realize as provas. 

 

Tabela 4- Série histórica do SPAECE  

 
 Fonte: CEARÁ.SEDUC (2018). 
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Tabela 5- Série histórica do ENEM (proficiência)  

 
Fonte: CEARÁ. SEDUC (2018). 

 

 

O crescimento dos índices de proficiência nas avaliações externas de Língua 

Portuguesa e de Matemática servem de termômetro para mensurar o trabalho de toda a 

comunidade escolar. O núcleo gestor da instituição afirmou que os índices de proficiência 

conquistados pela escola resultam de um trabalho interdisciplinar com foco na leitura. Ainda 

segundo a gestão, os índices de proficiência são resultado de projetos pedagógicos de reforço 

de estudo nas aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e dos projetos de 

leitura, realizados durante horários específicos que são contemplados na matriz curricular 

(horários de estudo23, mundo do trabalho24 e projeto de vida25), esses projetos ocorrem, 

 
23 É um momento destinado a desenvolver no aluno a autonomia para o ato de estudar. Os grupos de estudo 

baseiam-se numa interdependência positiva entre seus membros, onde as metas são estruturadas visando a 

necessidade de se trabalhar pelo rendimento de todos os membros do grupo. O professor atua como mediador, 

observando os grupos, analisando os problemas, intervindo quando necessário. Disponível em: 

<https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br>. Acesso em: 04 maio 2019. 
24 A disciplina Mundo do trabalho refere-se a parte diversificada e contempla conteúdos que abrangem o 

contexto das relações de trabalho. São escolhidos eixos temáticos de interesse dos jovens para desenvolver um 

processo de discussão e reflexão crítica, associando conteúdos com situações reais vivenciadas no contexto 

socioeconômico, cultural e escolar do aluno. A proposta é construir com os estudantes um Plano de Carreira que 

se complemente com as outras dimensões da vida, que estão sendo trabalhadas em Projeto de Vida. Disponível 

em: <https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br>. Acesso em: 04 maio 2019. 
25 A disciplina Projeto de Vida refere-se a parte diversificada do currículo das escolas profissionais. Ele é 

trabalhado como uma proposta metodológica que modifica a forma tradicional de ensino, privilegiando a 

participação, o diálogo, a relação de permanente troca de aprendizados entre educador e aluno, a 

contextualização dos temas no cotidiano dos alunos e a vivência prática dos aprendizados. O objetivo é oferecer 

uma formação profissional para além da questão meramente técnica, visando ao desenvolvimento das 

potencialidades humanas e da capacidade de interferir criticamente na vida social e profissional. Tem como 

https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/
https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/
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geralmente, no horário entre o almoço e o início da sexta aula, por quarenta minutos sendo 

ministradas aulas em Língua Portuguesa às terças e Matemática às quartas, ou se necessário 

aos sábados. 

 

5.3 A escolha da disciplina de Artes 

 

A primeira visita na escola deu-se durante o mês de outubro de 2018, 

especificamente, no período eleitoral.  A escola, como instituição formadora e fomentadora da 

pluralidade de ideias encontrava-se incluída nesse processo. Nesse primeiro encontro, 

apresentamos a pesquisa para a coordenadora escolar explicitando os objetivos; a gestora 

apresentou o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição e os estudos em que os 

Professores Diretores de Turma (PDT´s)26 haviam construído em cada turma, esses estudos se 

intitulavam de “Diálogos Socioemocionais27”.  

Numa segunda visita, nos reunimos com todo Núcleo Gestor da escola, formado 

pela diretora e três coordenadores. Nesse momento, reapresentamos o projeto e foi acordado 

que a pesquisa teria início após o período eleitoral, momento em que os ânimos já estariam 

mais tranquilos e assim foi feito.  

Retornando à escola, em novembro de 2018, durante a visita a uma reunião com 

os professores Diretores e Turma, foi decidido que a pesquisa se daria nas aulas de Artes, na 

turma de Administração dos segundos anos. Os discentes foram escolhidos por estarem mais 

habituados ao contexto de ensino integral, visto que os de primeiros anos ainda estavam em 

fase de adaptação, como também, não estariam vivenciando a “pressão” das avaliações 

externas como ENEM e vestibulares. 

No encontro seguinte, ainda no mês novembro, conversamos com o professor de 

Artes sobre o curso “Diálogos Socioemocionais” e sua aplicabilidade em sala de aula para a 

 
proposta refletir com os estudantes sobre o que significa o investimento em qualidade de vida em suas diversas 

dimensões. Fonte: <https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br>. Acesso em: 04 maio 2019. 
26 O Estado do Ceará implementou o Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT), iniciado em Portugal, o qual 

tornou-se primordial para a educação qualitativa. Vigente desde 2008, o projeto propõe que o professor, 

independentemente de sua área de conhecimento, responsabilize-se por uma determinada turma, cabendo-lhe 

conhecer os estudantes individualmente, para atendê-los em suas necessidades. Além disso, são atribuições do 

professor diretor de turma (PDT) a mediação das relações entre a sua turma e os demais segmentos da 

comunidade escolar, bem como o trabalho de formação cidadã e desenvolvimento de competências 

socioemocionais, junto aos seus estudantes. Disponível em: <www.seduc.ce.gov.br/projeto-professor-diretor-de-

turma>. Acesso em: 04 maio 2019. 
27 O programa de formação continuada intitulado Diálogos Socioemocionais objetiva o desenvolvimento de 

competências socioemocionais de forma intencional, com vistas a uma formação integral do educando. As 

competências socioemocionais se referem à capacidade individual de mobilizar, articular e colocar em prática 

conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para se relacionar com os outros e consigo mesmo, assim como 

estabelecer e atingir objetivos e enfrentar situações adversas de maneira criativa e construtiva.  

https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/
http://www.seduc.ce.gov.br/projeto-professor-diretor-de-turma
http://www.seduc.ce.gov.br/projeto-professor-diretor-de-turma
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formação dos alunos. O mestre afirmou claramente que os documentos de referência, tais 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) propõem oferecer aos estudantes muito mais do que acúmulo de 

conteúdo, e que ainda é preciso superar muitos desafios relacionados à alfabetização e à 

aprendizagem de conteúdos curriculares tradicionais, como desenvolver uma escola voltada 

para competências socioemocionais como assertividade, persistência, iniciativa social, 

confiança e entusiasmo. 

Muitos caminhos levaram-nos a escolher a disciplina de Artes como componente 

curricular a ser investigado: primeiramente, por compreendermos que o campo de estudos 

dessa disciplina é interdisciplinar por natureza: trabalha com as linguagens artísticas e com 

outros componentes curriculares; e esse conceito interdisciplinar versa nas linguagens visual, 

musical, corporal, teatral e audiovisual; segundo, porque nas aulas de Artes, os estudantes 

podem envolver conceitos de várias esferas do conhecimento como de Biologia, Física, 

Filosofia, etc., ao se pensar em questões éticas ou da sociedade em que a obra se insere, e 

terceiro, por compreendermos a relação entre essa disciplina e a utilização e produção dos 

diversos gêneros discursivos/textuais com finalidade funcional. 

A partir desse olhar, visamos investigar como essa disciplina está promovendo 

eventos de letramento que contribuam na formação do cidadão planetário, visto que a 

proposta para a área de Linguagens e suas tecnologias é de promover uma maior participação 

dos jovens nas diferentes práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens, pois 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2013), tanto os 

componentes curriculares como as áreas de conhecimento devem articular a seus conteúdos a 

abordagem de temas abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida humana em escala 

global, regional, local e individual. 

 

5.4 O tipo da pesquisa 

 

A pesquisa, em sua propositura, teve uma abordagem qualitativa em que 

comunidade escolar atuou como fonte direta para coleta e análise de dados. Segundo Malhotra 

(2006, p. 156), a pesquisa qualitativa “é uma metodologia de pesquisa não-estruturada [sic] e 

exploratória baseada em pequenas amostras que proporciona percepções e compreensão do 

contexto do problema.” Assumiu caráter exploratório, quanto aos objetivos traçados, pois 
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desenvolveu a interação direta com os participantes através da construção de dados que são 

descritos no decorrer deste percurso metodológico. 

Denzin e Lincoln (2006, p.16) acrescentam que “a pesquisa qualitativa é, em si 

mesma, um campo de investigação. Ela atravessa disciplinas, campos e temas. Em torno do 

termo pesquisa qualitativa, encontra-se uma família interligada e complexa de termos, 

conceitos e suposições”. 

Dentre as técnicas mais utilizadas em pesquisas qualitativas, pode-se destacar a 

entrevista individual e a observação participante em grupos. Pode-se considerar que os grupos 

focais, como uma entrevista em grupo, combinam elementos dessas duas abordagens. 

Segundo Oliveira e Freitas (1998), os grupos focais possuem destaque na pesquisa 

qualitativa porque propicia riqueza e flexibilidade na coleta de dados, normalmente não 

disponíveis quando se aplica um instrumento individualmente, além do ganho em 

espontaneidade pela interação entre os participantes. Por outro lado, exige maior preparação 

do local, assim como resulta em menor quantidade de dados (por pessoa) do que se fosse 

utilizada a entrevista individual. 

Os grupos focais representam uma técnica que se encontra dentro da abordagem 

direta dos procedimentos da pesquisa qualitativa e que conduz os estudos organizacionais em 

direção a uma aplicação holística e a uma abordagem natural para a resolução de um 

problema de forma mais profunda do que a utilização de uma técnica dentro da abordagem 

quantitativa. 

Krueger (1994) afirma que as características gerais dos grupos focais são: o 

envolvimento de pessoas, as reuniões em série, a homogeneidade dos participantes quanto aos 

aspectos de interesse da pesquisa, a geração de dados, a natureza qualitativa e a discussão 

focada em um tópico que é determinado pelo propósito da pesquisa. 

A característica básica dos grupos focais no diz respeito à homogeneidade refere-

se às características demográficas e socioeconômicas das pessoas que irão participar das 

sessões. Malhotra (2006) enfatiza que um grupo de foco tem, geralmente, de oito a doze 

membros. Grupos com menos de oito participantes dificilmente geram o ímpeto e a dinâmica 

de grupo necessária para uma sessão bem-sucedida. Da mesma forma, grupos de mais de doze 

participantes podem ficar cheios demais e não levar a um debate coeso e natural. 

A relação colaborativa dos participantes do grupo focal, segundo Moraes (1999, p. 

29), 

 

A interação colaborativa entre alunos que diferem em habilidades, perspectivas, 

experiências, etnia e interesses promove a aprendizagem para todos os alunos, 



73 

 

  

 

favorece atitudes positivas com relação aos outros e à aprendizagem e promove o 

respeito à diversidade de pensamento e cultura.  

 

De acordo com a definição de Gil (1999, p. 120), os grupos focais: 1) são livres, 

ou seja, o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas quando 

este se desvia do tema original, esforça-se para sua retomada; 2) é um tipo de técnica 

empregada em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo alguma 

experiência vivida em condições precisas; 3) é um método utilizado com grupos de pessoas 

que passaram por uma experiência específica e; 4) tal técnica requer grande habilidade do 

pesquisador, que deve respeitar o foco de interesse temático sem que isso implique conferir-

lhe maior estruturação. 

Alguns aspectos precisam ser verificados antes da realização de qualquer estudo 

com grupos focais, segundo Ribeiro e Ruppenthal (2002, p. 5), as definições iniciais 

correspondem à clareza nos objetivos do estudo e a identificação do público a ser pesquisado; 

o detalhamento do estudo requer a definição do número de sessões e o objetivo de cada 

questão, definição do local, dia e hora, infraestrutura necessária, definição da forma de 

registro das informações, escolha do moderador e auxiliares, definição do número de 

participantes por sessão e definição do perfil dos participantes, seleção dos participantes e 

convite aos participantes; o roteiro de questões por sessão deve abordar a questão inicial, a de 

transição, as questões centrais, a questão resumo e a final; nas alternativas de análise devem 

listar antecipadamente as possibilidades de análise: critérios de classificação por informações 

e comparações que poderão ser feitas. 

Ribeiro e Ruppenthal (2002, p. 6) cita também uma lista de verificação para 

auxiliar no planejamento da infraestrutura das reuniões com o grupo focal: uma boa mesa de 

reunião, mesa auxiliar para café e outra para o projetor, cadeiras confortáveis, notebook, 

celulares, filmadora, folhas e canetas para anotações, quadro branco. Na logística de recursos 

humanos, os referidos autores sugerem duas pessoas para ajudar durante a reunião, na qual 

uma delas ajudaria na gravação e transcrição do que foi discutido na reunião, com muito bom 

senso para eliminar os comentários que não agregam nenhuma informação. 

De acordo com Oliveira e Freitas (1998), pode-se dividir os grupos focais em três 

etapas:  planejamento, condução das entrevistas e análise dos dados.  O planejamento é a fase 

em que pesquisador considera a intenção do estudo e os usuários da informação, além de 

desenvolver um plano que guiará o restante do processo da pesquisa, incluindo a elaboração 

das questões e a seleção dos participantes.  A fase de condução consiste na moderação das 
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reuniões. Após estas sessões, na fase da análise, são realizadas as transcrições, o tratamento 

dos dados e a elaboração dos relatórios. 

Servindo, pois, às investigações qualitativas, a técnica de grupo focal é usada 

nesta pesquisa para atingir as representações dos sujeitos em desenvolvimento de sua 

cidadania – jovens do ensino Médio Profissional que estavam construindo seu projeto de vida 

e se preparando para a inserção na vida acadêmica e no mercado de trabalho. 

     

5.5 Os sujeitos da pesquisa 

 

Na execução de campo, selecionamos um grupo focal com os discentes dos 

segundos anos do ensino médio profissional em Administração e uma entrevista individual 

com o professor de Artes dessa turma. Os alunos foram selecionados de forma voluntária, 

após a observação de algumas aulas da disciplina e apresentações de trabalhos na turma. 

Conversamos com os voluntários, a fim de que seus pais autorizassem essa participação, 

através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E) e após as 

assinaturas, foi entregue, a cada participante o Termo de Assentimento (TALE) (Apêndice D) 

para que cada aluno ficasse ciente e resguardado da participação voluntária e de que uma 

possível recusa não acarretaria penalidade, haveria sigilo na identificação e os resultados 

estariam à disposição dos alunos quando a pesquisa fosse finalizada. Esclarecemos também 

que a participação na pesquisa traria benefícios individuais como desenvolver a oralidade e a 

coletividade, a escuta e a prática colaborativa através do diálogo entre os participantes do 

grupo focal e o crescimento com os pares. O professor também assinou o TCLE, para que sua 

identidade e as informações por ele concedidas ficassem em sigilo. 

O grupo focal foi formado por nove participantes, na faixa etária de 15 a 17 anos, 

que responderam perguntas dirigidas de maneira colaborativa. As perguntas e respostas foram 

gravadas no celular, com a ajuda do moderador (figura anteriormente descrita na pesquisa 

com grupos focais). 

A fase de condução foi realizada uma vez por semana, durante os meses de abril e 

início de maio de 2019, para a coleta de dados, durante o horário de cinquenta minutos do 

almoço, no Laboratório de Matemática da escola, facilitada pela pesquisadora principal. 

A dinâmica utilizada foi: no primeiro momento apresentamos a visão geral e os 

objetivos da discussão, na etapa de construção do entendimento, lançamos perguntas mais 

simples ao grupo; na etapa de construção mais profunda, lançamos perguntas relacionadas ao 
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objeto principal do grupo focal, capaz de fomentar a discussão e revelar as opiniões dos 

participantes. Na etapa de conclusão, resumimos as informações discutidas. 

A entrevista com o professor se deu após os encontros com o grupo focal e 

questionou-se de que forma o profissional trabalhava a formação para a cidadania em suas 

aulas e quais os maiores desafios que ele encontrava em sua profissão. A entrevista foi 

gravada em celular, e, posteriormente analisada como forma de responder a uma das questões 

da pesquisa. 

  

5.6 A construção dos dados da pesquisa 

 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 16), “a pesquisa qualitativa é, em si mesma, 

um campo de investigação. Ela atravessa disciplinas, campos e temas. Em torno do termo 

pesquisa qualitativa, encontra-se uma família interligada e complexa de termos, conceitos e 

suposições.” Dentre as técnicas mais utilizadas em pesquisas qualitativas, pode-se destacar a 

entrevista individual e a observação participante em grupos. Pode-se considerar que os grupos 

focais, como uma entrevista em grupo, combinam elementos dessas duas abordagens. 

Baseando-se nessa técnica, a construção de dados ocorreu da seguinte forma: a) Observação 

das aulas de Artes e análise de seus eventos de letramento; b) Reuniões com o grupo focal, 

utilizando-se de perguntas iniciais, perguntas de transição, perguntas centrais e questão final 

para resumir todas as informações discutidas nos encontros anteriores; c) Entrevista com o 

professor de Artes para compreender com qual concepção de cidadania esse profissional 

trabalha em sua disciplina. 

Esses procedimentos foram executados em visitas na instituição de ensino, entre 

os meses de outubro de 2018 a maio de 2019, conforme Tabela 6. Os encontros iniciais 

realizaram-se nos meses de outubro e novembro de 2018. A escola ficou em recesso letivo 

nos meses de dezembro e janeiro, e a pesquisa de campo foi retomada no mês de fevereiro de 

2019. As observações nas aulas de Arte seguiram-se nos meses de fevereiro e março de 2019. 

Os encontros com o grupo focal iniciaram em abril e finalizaram em maio de 2019. Esses 

encontros, por sua vez, ocorriam no horário de almoço, com a finalidade de construir laços de 

confiança com os sujeitos. A preferência pelo horário de almoço se justificou pela 

disponibilidade dos participantes e pela flexibilidade de local para reuniões, visto que alunos 

de escolas profissionais têm uma intensa carga horária durante o dia inteiro. Esse período foi 

escolhido no intuito de não atrapalhar a rotina escolar dos docentes e dos discentes da escola. 
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Finalizamos com a entrevista e conversas informais com o professor de Artes no mês de maio 

de 2019. 

Durante os seis meses de pesquisa houve quinze encontros mais efetivos, a tabela 

abaixo sintetiza as atividades de investigação que permitiram a construção dos dados na 

sequência dos dias em que a pesquisa foi organizada. 

 

Tabela 6 – Cronograma da pesquisa  

  DATAS ATIVIDADES REALIZADAS 
12 de outubro 

de 2018 
Apresentação do projeto de pesquisa defendido na qualificação à diretora da 

escola e solicitação de autorização para aplicá-lo. 
05 de 

novembro de 

2018 

Apresentação do projeto à coordenação da escola. Nesse dia, foi acordado 

que a pesquisa teria início após o período eleitoral, momento em que os 

ânimos já estariam mais tranquilos. 
14 de 

novembro de 

2018 

Reunião com os professores Diretores e Turma, no qual foi decidido que a 

pesquisa se daria nas aulas de Artes, na turma de Administração dos 2 anos. 

21 de 

novembro de 

2018. 

Conversa com o professor de Artes sobre o curso “Diálogos 

Socioemocionais” e sua aplicabilidade em sala de aula para a formação dos 

alunos 
05 de 

dezembro  

de 2018. 

Observação das Aulas de Artes com alunos da turma de Administração 

12 de 

dezembro de 

2018 

Observação das Aulas de Artes com alunos da turma de Administração 

21 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019- recesso dos professores e recuperação dos 

alunos. 
06 de 

fevereiro de 

2019 

Observação das Aulas de Artes com alunos da turma de Administração – 2º 

ano. 

20 de 

fevereiro 

de2019 

Apresentação dos trabalhos de Artes: linguagem visual 

27 de 

fevereiro de 

2019 

Apresentação dos trabalhos de Artes: linguagem teatral 

13 de março 

de 2019 
Apresentação dos trabalhos: linguagem corporal 

20 de março 

de 2019 
Apresentação dos trabalhos: linguagem musical (primeira parte) 

27 de março 

de 2019 
Apresentação dos trabalhos: linguagem musical (segunda parte) 

02 de abril de 

2019 
Reunião com o grupo focal: Conceituação de cidadania, cidadania global e 

cidadania planetária. Formulação de conceitos. 
09 de abril de 

2019 
Reunião com o grupo focal: A disciplina de Artes como construção da 

cidadania. 

16 de abril de 

2019 
Reunião com o grupo focal: Os tópicos estudados nas aulas de Artes e suas 

relações com os temas sociais detectados na comunidade local e planetária.  
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23 de abril de 

2019 
Reunião com o grupo focal: Ciências Humanas e o desenvolvimento da 

cidadania planetária. 

30 de abril de 

2019 
Reunião com o grupo focal: Ciências Natureza e Exatas e o desenvolvimento 

da cidadania planetária.  

07 de maio de 

2019 
Reunião com o grupo focal: Contribuição das disciplinas para a consciência 

planetária.  

14 de maio de 

2019. 
Entrevista com o professor de Artes. 

Fonte: elaborada pela autora (2019). 

 

 

No próximo capítulo tratamos da apresentação e discussão dos resultados da 

pesquisa. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 
“Que arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não 

saiba, e que ninguém a tentar complicar, porque é 

preciso simplicidade para fazê-la florescer.” 

(MONTENEGRO28, Canção Metade, 2009). 

 

 

A análise que realizamos a seguir foi organizada pelos tópicos abordados na 

observação das aulas de Artes, nos roteiros dos questionários aplicados durante os encontros 

com o grupo focal, na entrevista com o professor da disciplina de Artes (Apêndices A e B) e 

no quadro de resposta do grupo focal (Apêndice C). Tendo em vista que tanto a observação 

participante como o grupo focal e a entrevista semiestrutura foram conduzidas no intuito de 

responder às mesmas questões pautadas em nossos objetivos específicos, nesta seção de 

análise, trataremos as falas coletadas de acordo com a pertinência para o tópico de discussão 

abordado. Logo após, realizamos a análise ancorando-nos na fundamentação teórica já 

apresentada. Foram adotados nomes fictícios para manter em sigilo a identidade dos 

participantes. 

 

6.1 A observação das aulas de Artes: as atividades de letramento 

 

No período inicial de realização da pesquisa, no qual observamos seguidamente as  

aulas de Artes, docente e discentes estavam realizando um projeto de Artes. Arte e 

Representatividade é um projeto proposto pelo livro didático utilizado na escola que visa 

discutir a questão da representatividade na Arte e na Política, o que está presente na arte e 

representa aquele cidadão, o que está dialogando com seus direitos e deveres e que o 

representa. Por exemplo, se existem representantes de uma determinada minoria na arte e na 

política, como mulheres, negros, homossexuais, dentre outros grupos. Se os alunos 

conseguem encontrar a representatividade nas obras que já existem e no meio social e se eles 

podem produzir essa obra artística que represente tal grupo. Os alunos trabalharam com as 

diversas representações artísticas vivenciando uma experiência nas diversas linguagens 

estudadas durante as aulas: linguagem visual, teatral, corporal e musical. Cada grupo 

apresentou uma obra autoral ou uma releitura de um trabalho que já trouxesse esse conceito. 

 
28 Oswaldo Viveiros Montenegro nasceu em 15 de março de 1956, no Grajaú, Rio de Janeiro. É um músico e 

cantor que compõe trilhas sonoras para peças teatrais, balés, cinema e televisão. Fonte: 

www.oswaldomontenegro.com.br. Acesso em: 11 jul. 2019. 

http://www.oswaldomontenegro.com.br/
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No primeiro momento, acompanhamos a apresentação dos trabalhos associados à 

linguagem visual que culminou com trabalhos de fotografia, desenho e pintura. A exposição 

de fotos, desenhos e pintura realizou-se no pátio da escola e os alunos ficaram livres para se 

expressar, pois foi exposto nas aulas que as artes visuais apresentam um reflexo que o jovem 

tem em relação às pessoas, aos objetos, à vida. Segundo o professor, os alunos trabalharam 

com a leitura de imagens a partir dos aspectos relativos ao conteúdo (procedimentais e 

conceituais) e aspectos formais (como formas, linhas, movimentos, cores, etc.). Na mediação 

da leitura ocorreram momentos de descrição da imagem, afloramento de significações 

pertinentes ao texto visual, percepção das relações entre a obra focalizada, construção do texto 

verbal a partir do texto visual lido e a abordagem conceitual da produção artística como 

construção da linguagem e do trabalho humano. Na fotografia e pintura, os alunos escolheram 

valorizar as diferenças de etnias e belezas entre as pessoas. 

 

            Figura 1- Exposição de desenhos autorais no pátio da escola 

 
              Fonte: acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

  

 

           Figura 2- Exposição de fotografias com temática da diversidade 

 
                         Fonte: acervo pessoal. 

 

A abordagem na qual trabalhou o docente tem respaldo nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 185): 

 
[...] a abordagem desse tema (artes visuais) deve ocorrer contextualizada nas 

manifestações concretas da linguagem. Pois, normalmente, quando esse assunto é 

tratado estritamente nos seus aspectos formais e abstratos, ele se torna maçante e 

desinteressante para o aluno, que não entende o seu sentido. Porém, quando o aluno 

identifica os “truques” que os desenhistas utilizam para criar efeitos de movimento e 

profundidade espacial nas histórias em quadrinhos e que aqueles e outros efeitos são 

também utilizados na arte, distinguindo os estilos das diversas tradições, épocas e 

artistas, o entendimento desses aspectos torna-se mais efetivo e interessante.  

 

Um aspecto que precisa ser levado em consideração é que os jovens do Ensino 

Médio podem apresentar um vasto repertório visual, devido ao contato com outras culturas 

provenientes das várias produções artísticas veiculadas através de sites da internet, das obras 

expostas em museus, nos livros e revistas que circulam em seu espaço social, além de 

imagens provenientes da televisão e do cinema; também por se tratar de textos visuais - 

fotografia, pintura e desenho- o trabalho dos alunos lida com o gênero discursivo/textual com 

práticas de oralidade. O trabalho dos discentes pode se categorizar como um evento de 

letramento que trabalha com a intertextualidade29, pois um texto envolve vários códigos com 

 
29 Segundo Kleiman e Moraes (1999, p. 62) “a intertextualidade é um fenômeno cumulativo: quanto mais se lê, 

mais se detectam vestígios de outros textos naquele que se está lendo e mais fácil se torna perceber as suas 

relações com outros objetos cultuais e, portando, mais fácil é a sua compreensão”. 
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linguagens verbais e visuais aberta a muitos sentidos, numa relação dialógica para que o leitor 

chegue a uma interpretação através das fotografias, pinturas e desenhos. 

No segundo momento, foram apresentados trabalhos a partir da linguagem teatral. 

As apresentações de teatro contemplaram os diversos espaços da escola: pátio, biblioteca, 

jardim e tiveram como base a estética do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal30. O professor 

trabalhou com os alunos a construção de esquetes objetivando o desenvolvimento do domínio 

do tempo, da verbalização, da expressão e da consciência corporal. Os eventos de letramentos 

na linguagem teatral têm a perspectiva de abordar diversos temas como as questões essenciais 

da existência humana, além de expor ao estudante o contato como uma das manifestações 

culturais mais antigas - o teatro- explorando, assim, aspectos como criação de personagem, 

espaço cênico e ação teatral. Esses aspectos foram trabalhados nos jogos teatrais realizados 

em sala de aula. 

Na apresentação dos esquetes, os alunos trabalharam a improvisação, que 

significa a experimentação livre; e a dramatização, caracterizada pela construção intencional 

de uma peça de teatro. Abaixo, algumas representações dos esquetes: 

 

 Figura 3- Teatro do Oprimido (esquetes) 

 
 Fonte: acervo pessoal. 

 

 
30Carioca da Penha Circular, Augusto Boal, no exílio, desenvolveu o seu método de Teatro do Oprimido, 

inspirado na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, aliando o fazer teatral à ação social. Mais de 70 países 

traduziram e publicaram seu livro Teatro do Oprimido. Por seu trabalho com o Teatro do Oprimido foi indicado 

ao Prêmio Nobel da Paz em 2008 e a UNESCO o nomeou embaixador mundial do teatro em 2009. Morreu em 

maio do mesmo ano, deixando um vasto acervo que testemunha a importância de seu trabalho como dramaturgo, 

autor, diretor, pesquisador e homem político. O Centro do Teatro do Oprimido (CTO) existe atualmente em 

vários países. Disponível em: <https://encontrarte.com.br/festival/homenageados/augusto-boal/>. Acesso: 09 jun. 

2019. 

https://encontrarte.com.br/festival/homenageados/augusto-boal/
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Segundo a BNCC, a linguagem teatral como manifestação artística, articula tanto 

o discurso escrito ao discurso falado, as expressões plásticas, sonora e visual na elaboração 

das dramatizações e contribui para o desenvolvimento da expressão e da comunicação, 

desenvolvendo as potencialidades dos estudantes, além de favorecer a produção coletiva 

cultural. 

No terceiro momento, acompanhamos a apresentação dos trabalhos associados à 

linguagem corporal que culminou com trabalhos de dança. Segundo o professor Helius31, a 

expressão “saber ou não saber dançar” não pode ser contemplada nas aulas de Artes, pois a 

dança é um dos aspectos que compõem a existência humana, e, para isso, é necessário 

desenvolver a consciência corporal dos alunos, e não somente habilidades relativas a um tipo 

específico de dança. Por isso, o evento de letramento na linguagem da dança traz contribuição 

para o aprendizado e formação do cidadão ao desenvolver a consciência corporal, partindo do 

princípio de que “o corpo pensa”. 

Dentro dessa ótica de possibilidades de movimento e de relação com tais 

possibilidades e na busca pela expressão individual, foram realizadas oficinas que 

estimularam o equilíbrio, as relações entre diferentes corpos e entre corpos e espaço, além do 

exercício imaginativo e a capacidade de socialização, culminando em apresentações artísticas 

de dança envolvendo todos os alunos da escola e criando elo entre professores e alunos. 

 

 Figura 4- Apresentação de dança na biblioteca 

 
            Fonte: acervo pessoal. 

 
31 Nome fictício utilizado nesta pesquisa para preservar a identidade do profissional. 
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Portanto, a dança é um meio no qual o ser humano se expressa através do 

movimento corporal, permitindo aos estudantes novas possibilidades de se movimentar, para 

além do usual de tal maneira que os estudantes imaginem e deem formas ao subjetivo, ao 

diferente do que já está preestabelecido. É um exercício de formação para cidadania, 

utilizando-se da linguagem corporal. 

Referentes aos quarto e quinto encontros de observação das oficinas, foram 

apresentados trabalhos relacionados à linguagem musical, ocupando diversos espaços dentro 

do ambiente escolar. Anteriormente a essas apresentações, o professor relatou que os 

conteúdos ministrados relacionados à linguagem musical visavam ampliar a percepção e a 

consciência do discente contribuindo para a superação de preconceitos e de posturas 

individualistas, assim, a linguagem musical foi trabalhada no contexto de respeito e estímulo 

do sentir, do questionar e do criar, além da promoção de debates relacionados à música. 

Assim, o ato de ouvir e fruir canções consistiu em receber estímulos sonoros, transformá-los 

em percepções e, inseri-las em contexto afetivo, psíquico e cultural. 

No primeiro momento, os alunos estudaram um texto musical que lhe serviu de 

inspiração para criarem outras composições, abordando temas como preconceito, racismo, 

depressão, ansiedade, política, dentre outros temas polêmicos presentes no contexto em que os 

jovens estavam inseridos. Após esses estudos, os alunos apresentaram uma releitura da 

música Passarinhos de Emicida (Anexo A), que, segundo o professor, foi uma verdadeira 

aula de cidadania, porque estudou aspectos como a falta de união e organização do povo, a 

liberdade de ser quem somos, além de se ter trabalhado a diversidade de etnias, visto que o 

autor da música é negro.  

 

                  Figura 5- Apresentação de música dos alunos  

 
                     Fonte: acervo pessoal. 
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Segundo a BCNN, o processo de ensino-aprendizagem de música deve valorizar 

uma visão global e integradora do mundo e dos processos de escuta, experimentação e 

criação, abrangendo o diálogo com músicas e canções da estética contemporânea e das 

diversas culturas. Na obra Ouvido Pensante, Murray Shafer32 nos alerta sobre a importância 

do desenvolvimento da escuta sonora e musical, pois “mais do que simplesmente ouvir, a 

escuta atenta e sensível leva à percepção, análise e reflexão sobre o mundo à nossa volta”. 

As leituras e a recriação das obras musicais classificam-se em eventos de 

letramento que trabalham o gênero discursivo/textual letra de música, pois desenvolvem a 

compreensão e a produção textual, o conhecimento das características estruturais do gênero, 

no que se refere à linguagem poética, a utilização de estrofes, rimas, sonoridade, métrica, 

ritmo, dentre outras. Além disso, permite ao aluno, o afloramento de emoções, por pertencer 

ao domínio artístico e também desperta o posicionamento crítico tornando os discentes 

sensíveis quanto aos problemas cotidianos e, consequentemente, o desenvolvimento de sua 

cidadania planetária. 

Concluímos, assim, que os eventos de letramento relacionados às diversas 

linguagens - visual, teatral, corporal e musical – produzem um aprendizado mais efetivo para 

a construção da cidadania, pois tem a perspectiva de abordar no currículo os diversos temas 

como as questões essenciais da existência humana; de dialogar com os direitos e deveres para 

uma sociedade democrática e humanizada; de refletir sobre a participação do jovem em 

relação às pessoas, aos objetos, à vida; de ampliar a percepção e a consciência do discente 

contribuindo para a superação de preconceitos e de posturas individualistas, no contexto de 

respeito e estímulo do sentir, do questionar e do criar, além de promover debates. Enfim, os 

eventos de letramento na disciplina de Artes estão preparando esse jovem para exercer seu 

projeto de vida ao término do Ensino Médio, nesta escola profissional. 

 

6.2 As reuniões com o grupo focal: concepções de cidadania  

 

Após as observações em sala de aula e das oficinas, os alunos, de forma 

espontânea e voluntária foram selecionados para participar do grupo focal. Como foi descrito 

anteriormente, conversou-se com os voluntários, a fim de que seus pais autorizassem essa 

participação através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e após as 

 
32 SHAFER, R. M. O ouvido pensante. Tradução de Marisa Trench de O. Fonterrada, Magda R. Gomes da Silva 

e Maria Lúcia Pascoal. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1991. Disponível em: 

<https://monoskop.org/images/2/21/Schafer_R_Murray_O_ouvido_pensante.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019. 

https://monoskop.org/images/2/21/Schafer_R_Murray_O_ouvido_pensante.pdf
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assinaturas, foi entregue a cada participante o Termo de Assentimento (TALE) para que cada 

aluno ficasse ciente e resguardado da participação voluntária e de que uma possível recusa 

não acarretaria penalidade, haveria sigilo na identificação e os resultados estariam à 

disposição dos alunos quando a pesquisa fosse finalizada. 

Assim, o grupo foi formado por nove participantes que responderam perguntas 

direcionadas, através da interação grupal, pois a proposta do grupo focal é de obter dados 

levando em conta o processo do grupo, a partir da soma das opiniões e dos pontos de vista 

individuais. As perguntas e respostas foram gravadas no celular. A fase de condução foi 

realizada uma vez por semana, durante os meses de abril e início de maio, para a coleta de 

dados, durante o horário de cinquenta minutos do almoço, no Laboratório de Matemática da 

escola, facilitada pela pesquisadora principal. 

Na fase de planejamento, apresentamos a visão geral e os objetivos da discussão. 

Na fase de condução, lançamos perguntas mais simples ao grupo, na etapa de construção mais 

profunda, lançamos perguntas relacionadas ao objeto principal do grupo focal, capaz de 

fomentar a discussão e revelar as opiniões dos participantes. 

As primeiras perguntas foram lançadas com o objetivo de saber qual concepção de 

cidadania os alunos tinham construído ao longo de suas vidas, em convivência social.  

A seguir, analisamos algumas contribuições, pela riqueza de concepções que cada 

fala traz consigo. 

Na fala da estudante Cristina, o conceito de cidadania evoluiu de uma definição 

mais simples “ter dinheiro e terras” para um conceito mais abrangente “ter ética e respeito”: 

  

Quando falo em cidadão, eu imagino ética, porque se a gente for ver em outras 

sociedades, como estamos vendo em História, algumas estabeleciam certos padrões 

sobre o que é um cidadão: só pode ser cidadão aquele que tiver uma quantidade de 

dinheiro e de terras, se ele não for aleijado (esse tipo de coisa). Já o cidadão, eu 

penso que seja alguém que mantem a ética em tudo, tanto na vida e no respeito com 

as pessoas, com o que é das pessoas. Eu penso o cidadão como uma pessoa honesta, 

que se mantem no respeito tanto com as pessoas, tipo não roubar, não matar, essas 

coisas (Estudante Cristina). 

 

Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda33, ética é “o estudo dos juízos 

de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista 

do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto.” Mas a 

ética antiga não era pensada para mulheres, pobres, viúvas, era uma ética que favorecia 

apenas uma pequena elite - a elite aristotélica. Pressupõe-se também, a partir da fala da 

 
33 Dicionário do Aurélio Online, 2019. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/etica>. Acesso em: 03 

de jul. 2019. 

https://dicionariodoaurelio.com/etica
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estudante, que a construção da ética para cidadania se associa às regras de convivência em 

sociedade (não matar, não roubar, ser uma pessoa honesta, etc.). 

Outra contribuição é o conceito de que todo cidadão possui direitos e deveres, e 

de que a cidadania pressupõe um coletivo, uma sociedade, como podemos identificar na 

resposta de Jonas: “Quando vem na minha cabeça a palavra cidadania, vejo um ato que é 

praticado e envolve tanto direitos quanto deveres e isso inserido dentro de um plural e não de 

um singular dentro de uma sociedade, porque não existe cidadania com uma só pessoa”. 

Outro fator relevante deve-se ao fato da construção da cidadania emergir do 

primeiro grupo social do qual fazemos parte, a família, que traz ensinamentos para toda uma 

vida, e, no decorrer do caminho, há um aperfeiçoamento por meio de outros contatos sociais. 

E é no ambiente escolar que a prática cidadã se potencializa, como nos afirma a estudante 

Eva: 

 
Eu acredito que cidadania parte de dentro de casa, você vai adquirindo e colocando 

ela em prática e aprimorando com o tempo. Eu acredito que a cidadania seja um 

processo, assim como você tem deveres a cumprir, não só no ambiente escolar, não 

só dentro de casa, mas no mundo inteiro tanto deveres a cumprir, como ter direitos 

ao meu favor. Cidadania é algo ensinado para você e você deve pôr em prática e que 

o ambiente escolar ajuda muito nisso (Estudante Eva). 

 

Entende-se, assim, que a educação se constitui em uma “atividade mediadora no 

seio da prática social global”, como explica Saviani (2013, p. 1):  

 

Assim, a educação é entendida como instrumento, como um meio, como uma via 

através da qual o homem se torna plenamente homem apropriando-se da cultura, isto 

é, a produção humana historicamente acumulada. Nesses termos, a educação fará a 

mediação entre o homem e a ética permitindo ao homem assumir consciência da 

dimensão ética de sua existência com todas as implicações desse fato para a sua vida 

em sociedade. Fará, também, a mediação entre o homem e a cidadania, permitindo-

lhe adquirir consciência de seus direitos e deveres diante dos outros e de toda a 

sociedade... Em outros termos, pela mediação da educação, será possível construir 

uma cidadania ética e, igualmente uma ética cidadã.  

 

Ainda de acordo com Brzezinski e Santos (2015, p. 14), “a cidadania se aprende, 

mas, sobretudo, se conquista”, e a melhor forma de conquistá-la é pela educação, pois, apesar 

de toda a complexidade que a envolve, é indiscutível que o conhecimento transforma pessoas 

e nações.  

 Ainda nesse encontro com o grupo focal, perguntamos ao grupo quais suas 

opiniões acerca do termo cidadania planetária. Talvez, por ser um termo desconhecido por 

eles até então, poucos se manifestaram, mas percebemos que existe, sim, uma concepção de 
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cidadania planetária internalizada e construída socialmente nos estudantes, conforme descrita 

na fala de Cristina: 

 

Eu penso uma cidadania com o planeta, onde eu tô vivendo, com os animais, as 

plantas. É o que tá faltando muito essa cidadania... Infelizmente, a gente deixa de 

lado... com o tempo e a gente tá vendo o que tá acontecendo com a falta de 

cidadania com o nosso planeta: com nossa fauna, nossa flora, com tudo, e até posso 

comparar que a falta de cidadania que tá faltando com o planeta ... a cidadania da 

destruição. Se a gente deixar de ter cidadania com as pessoas que estão ao nosso 

redor, a gente vai acabar se destruindo, como a gente já tá fazendo com o planeta. 

Daqui a pouco a gente não terá mais plantas, quantos animais estão em extinção? 

Porque a gente não sabe respeitar, a gente não sabe exercer a cidadania...Então 

penso que não é só com as pessoas, porque a nossa fauna e nossa flora são vidas e a 

gente não tá dando tanto valor a elas. Se a gente não respeita nem as pessoas que 

dirá o nosso planeta, nossa terra [...] (Estudante Cristina). 

 

Essa noção de “cidadania com o planeta” começou com  as aulas de Educação 

Ambiental, na década de 1990, como temas transversais, sugeridos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de ensino fundamental e médio, desencadeando a necessidade 

de preparação profissional dos professores para a abordagem das problemáticas ambientais.     

Segundo CZAPSKI (1997, p. 1): 

 
Os PCNs são apresentados não como um currículo, e, sim, como subsídio para 

apoiar o projeto da escola na elaboração do seu programa curricular. Sua grande 

novidade está nos Temas Transversais, que incluem o Meio Ambiente. Ou seja, os 

PCNs trazem orientações para o ensino das disciplinas que formam a base nacional 

comum e mais cinco temas transversais que permeiam todas as disciplinas, para 

ajudar a escola a cumprir seu papel constitucional de fortalecimento da cidadania.  

 

A concepção de “cidadania com o planeta” encontra ressonância em Moraes 

(2018), quando esta afirma que o conceito de cidadania planetária emerge de um contexto em 

que todos os indivíduos, independente da nacionalidade e do contexto em que estão inseridos, 

fazem parte de um mesmo planeta, que requer cuidados e que necessita ser valorizado e 

amado, e caso esse equilíbrio natural não seja recuperado, a sobrevivência na Terra estará 

comprometida. Verificamos, assim, que a construção do conceito de cidadania planetária 

pelos jovens parte do seio familiar, desenvolve-se na escola, lugar onde o conhecimento se 

institucionaliza e estende-se a todos os grupos sociais nos quais os jovens se inserem. 

No encontro seguinte com o grupo focal, trabalhamos com perguntas direcionadas 

aos estudos sobre cidadania dentro da disciplina de Artes. Essas perguntas responderam às 

questões mais relevantes de nossa pesquisa. Começamos indagando quais as relações entre 

essa disciplina e a formação cidadã, uma aluna respondeu: 
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Pelo menos pra mim, eu acredito que a disciplina que é mais importante pra formar 

o nosso conceito de cidadão é a Arte, porque na Arte não existe preconceito, na Arte 

não existe desrespeito, existe por parte de terceiros, mas não pra quem realmente 

trabalha com arte [...] E uma coisa que eu acho importante, é que ao longo desse ano 

em todas as aulas de arte, a gente vem aprendendo um pouco a cada dia, porque toda 

vida é um assunto novo e gente debate muito. O último projeto, Arte e 

Representatividade, cada equipe fez algo diferente e que todo mundo debateu e eu 

acho que a principal influencia da arte é que ela abre a nossa mente pra entender que 

a sociedade não sou eu, são todas as pessoas incluídas que você convive ou não, 

partindo sempre do respeito. Eu acredito que a disciplina de Artes seja uma das mais 

importantes pra formar o cidadão (Estudante Diva). 

 

Para Lévinas, segundo Gomes (2014), em sua visão de uma ética da Alteridade, 

necessita-se pensar o valor do outro na sociedade contemporânea que se encontra permeada 

de relações individualistas e competitivas. Assim, torna-se urgente a preocupação e a 

responsabilização pelo outro, como forma de combater uma sociedade tão desigual e 

desumana. Esse olhar a partir do outro, evidencia-se na fala de Heitor: 

 

Tem uma coisa que eu queria ressaltar é que a gente acha que por conta do tempo, 

aquele trabalho não vai ter tanto valor, porque temos uma aula de Artes por semana, 

mas se a gente parar pra ver o quanto aquele trabalho tem  impacto na vida das 

pessoas, você vai ver que ele faz a diferença. Por exemplo, quando as fotografias e 

os desenhos estavam expostos ali no pátio, você via que as pessoas paravam pra 

olhar e entender o que elas tavam tentando passar para as pessoas. E tem outra coisa 

sobre o último projeto Arte e Representatividade, pois eu acredito muito no ser 

humano e na capacidade que ele tem de mudar as coisas, então, eu acho que 

qualquer ato de representatividade, qualquer oportunidade que o ser humano tem de 

representar a sua minoria, representar a desigualdade que existe na sociedade, isso 

também é um ato de cidadania, de você mostrar a sua insatisfação, a sua angústia, ou 

outra situação como forma de arte, eu acho que isso também é uma forma de 

cidadania e que deveria ser mais abordado nas escolas. Então, se a gente falar de 

algum preconceito ou de algum mal da sociedade, juntamente com a Arte, a gente 

consegue absorver muito conteúdo, em pouco espaço de tempo que vai fazer uma 

grande diferença em nossas vidas (Estudante Heitor). 

 

Outras variáveis importantes podem ser destacadas nessas falas, primeiramente 

que a formação cidadã está atrelada à liberdade de preconceitos, à abertura ao debate, à 

inclusão e à representação das minorias; conceitos que a linguagem artística produziu nos 

estudantes. Isso encontra-se exposto nos documentos de referência da BNCC, entre os quais, 

dos estudos na disciplina de Artes podem emergir “temas norteadores que tragam 

inquietações sobre o modo de ser das pessoas e de pertencimento cultural, de forma em que 

todos sejam respeitados em sua existência plural e diversa”; assim, o ensino de Artes, como 

componente curricular, ocuparia a tão importante função de educar para o respeito e para a 

inclusão social. 
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Ao falarmos de uma disciplina que promova a educação para a cidadania, não 

podemos esquecer de que o currículo é um processo de formação do saber no qual se vivencia 

dimensões cognitivas, sociais, culturais, motoras e afetivas. Assim, o ensino de Artes pode 

promover uma experiência carregada de afetos, de novos olhares, esse aspecto é notório na 

fala de Cristina: 

 

Nesse ano, a disciplina de Artes ajudou muita gente de nossa sala, através de um 

desenho, através de uma pintura, de uma fotografia, uma peça, uma música, dizer 

aquilo que a gente não consegue dizer apenas com palavras, que a gente não tava 

conseguindo falar pra toda a escola [...] Então, a Arte ajudou a pôr pra fora, os meus 

pensamentos que tavam guardados, os meus sentimentos que tavam guardados e não 

só os meus. A disciplina de Artes nos fez enxergar o outro e pensar “Meu Deus, ele 

tá passando por isso: sofreu racismo, sofreu desrespeito e eu quero falar isso pras 

outras pessoas através da minha Arte”. Aqui na escola, a gente falou de assuntos que 

a gente nem pensava que era arte, antes eu achava que era só a escultura e outras 

coisas. E descobri, nossa, isso também é Arte! Eu também sou Arte, os meus 

pensamentos podem ser arte! A gente viu que a arte está em tudo, e a gente não dá 

tanto valor a quem trabalha com arte. Mas hoje eu estou dando valor ao nosso 

professor de Artes, porque ele trouxe assuntos não debatidos que eram pra ser... E 

através da disciplina de Artes, a gente tá conseguindo ver assuntos que antes não 

víamos, com outros olhares (Estudante Cristina). 

 

Um aspecto que merece destaque é que a valorização da Arte, na visão da aluna, 

deu-se concomitantemente à valorização do profissional que despertou, por meio de seu 

trabalho com a turma, uma nova visão de mundo para os alunos. E esse “despertar visões” é 

um intenso e longo percurso de educar para a cidadania. 

No encontro seguinte, pedimos que os alunos relatassem os tópicos estudados na 

disciplina e suas relações com os temas sociais detectados na comunidade na qual estavam 

inseridos. Verificamos, nas diversas falas, que eles encontraram nas diversas linguagens 

artísticas ferramentas de denúncia social contra preconceitos, racismo, homofobia, xenofobia 

diferenças por status social e padrões de beleza estigmatizados. Vejamos uma síntese dos 

depoimentos na fala de Sofia: 

 

A gente, ao longo do ano, estudou e fez muitos projetos envolvendo a arte: fizemos 

peças, músicas, trabalhamos com o Teatro do Oprimido e do Opressor. Todos esses 

projetos que a gente fazia envolvendo a Arte, a gente sempre colocava dentro deles 

essa questão social: às vezes o racismo, às vezes a xenofobia, às vezes agressão à 

mulher, o machismo, essas coisas que devem ser melhoradas. Então, eu acredito 

muito que a arte tenha vindo pra ajudar a gente com isso também.... porque a arte é o 

modo que a gente usa pra se expressar, e se expressando a gente tenta tocar o outro, 

pra que ele se sensibilize com aquilo que a gente tá querendo passar, e note, o quão 

profunda é aquela mensagem, assim como nós estamos notando isso. Então, a arte 

está o tempo todo ao nosso lado, nos auxiliando a repassar isso para os outros. 

Porque muitas pessoas não notam e se notam, não querem ver a importância que tem 
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de mudar esse quadro, porque é algo grave em nossa sociedade. Então, a arte nos 

ajuda a melhorar a nossa sociedade (Estudante Sofia). 

 

 

Ainda nesse encontro, os alunos relataram que os projetos de Arte conseguiram 

fazer o diferencial na vida dos estudantes, pois as temáticas trabalhadas nas linguagens 

artísticas trouxeram à tona problemas universais do decorrer da existência humana. Além 

disso, os estudos da disciplina dialogaram com conteúdos de Literatura, Filosofia, Sociologia 

e História. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2013), a 

disciplina de Artes é interdisciplinar por natureza, dada a abordagem de temas abrangentes e 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, bem como na 

esfera individual. Verificamos essa afirmação na seguinte fala:  

  
O que foi muito importante, é que a disciplina ajuda você a fazer uma auto-reflexão, 

uma auto-avaliação. Voltando ao conceito de cidadão planetário que é aquele que 

inspira os outros a serem mais cidadãos, mais respeitosos com o que é diferente dele 

e a viverem em comunidade. A partir daí, você tendo esse conhecimento, você 

poderá ser um emissor na sociedade, influenciar as pessoas contra o preconceito, e a 

sociedade pode se ver como errada. Quando se tem uma auto-reflexão que a 

disciplina nos proporciona, você vai tentar mudar a sociedade de alguma forma. A 

Eva tocou num ponto importante, quando a gente estudou a história da Arte: a gente 

confeccionou várias máscaras, e cada máscara representava um monstro e esse 

monstro representava uma doença psicológica: tinha monstro da ansiedade, 

depressão, esquizofrenia. Aí a gente mostrava como esses problemas podiam afetar 

uma pessoa, e como essa pessoa é esquecida pela sociedade. Isso também é um 

ponto que a arte me ajudou:  a você se ver no lugar do outro, isso é empatia. Aí, 

entra a questão do Teatro do Oprimido que quando você oprime, você não vê o que 

o outro tá sentindo, você não sabe como ela foi criada e os costumes dela pra ela ser 

daquela forma. Essa questão de se colocar no lugar, foi das coisas que a Arte me 

ajudou (Estudante Heitor). 

 

Mais uma vez, os depoimentos retomaram os conceitos de alteridade e de 

cidadania planetária como forma de se estar a serviço do outro, e, consequentemente, de nosso 

planeta Terra. Pois, ainda na visão levinasiana (2005, p. 294), a dimensão da alteridade 

provoca uma mudança interior, aspirando uma sociedade melhor para se viver. 

No quinto encontro com o grupo focal, pedimos aos participantes que fizessem 

relações entre os assuntos abordados nas aulas de Ciências Humanas – Geografia, História, 

Sociologia e Filosofia- e a formação para a cidadania. As respostas dos alunos reafirmaram as 

relações entre as disciplinas. Percebemos de que forma eles constroem conexões entre os 

vários saberes que os rodeiam, elucidando, novamente, o tema da interdisciplinaridade no 

currículo. Inclusive, notamos a responsabilidade que tem o espaço educacional em conduzir a 

interação do educando com os diversos contextos que exijam dele um posicionamento crítico. 

Esse posicionamento evidenciou-se na seguinte fala: 
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Tem muitos filósofos que são pais das Ciências Exatas, tipo Aristóteles, que a gente 

tá estudando em Filosofia, ele é pai da Lógica e da Metafísica. E os filósofos 

comprovam algumas teses. Outra coisa, o termo biomas, não vem da Geografia, vem 

da Biologia, e você vê como a Geografia se mistura com outras ciências porque a 

gente já teve cálculo pra gente ver fusos horários, a gente vai ver geopolítica. Você 

vê assuntos que você não imaginava (Estudante Diva). 

 

Os estudantes conseguiram realizar ligações entre os estudos das Ciências 

Humanas e das Ciências da Natureza com a temática da cidadania planetária, retomando fatos 

e períodos históricos. Isso demostra que eles formulam seus próprios conceitos, a partir das 

ideias e do debate nas aulas sobre os grandes pensadores universais que deixaram marcas na 

história da cidadania. 

Uma das posições de Habermas, de acordo com Oliveira (2016), é que a ação 

educativa aspire, por um lado, reconhecer e recusar as suas limitações e, por outro, 

transformar, a partir da sua posição, as estruturas e as condições sociais de dominação por 

uma ação educativa na perspectiva do agir comunicativo, construindo uma teoria vinculada 

com a práxis, capaz de orientar a escola no caminho da construção de cidadãos livres de toda 

forma de dominação. Essa liberdade de formular suas próprias opiniões apresenta-se nessas 

falas: 

 
Eu só queria colocar mais uma coisa que é assim: a gente quando estudou Filosofia, 

que o tema era Aristóteles, a gente viu que ela era discípulo de Platão, mas ele tinha 

pensamentos diferentes de Platão. Então, acredito que as Ciências Humanas 

permitem isso: você formar sua opinião a partir da contribuição dos pensadores. 

Esse é o princípio do debate: cada um forma sua opinião com base na dos outros. 

Acredito que eles também contribuem com a cidadania porque as somas das 

opiniões nos fazem chegar ao senso comum e a gente vai conseguir colocar nosso 

processo da democracia e, consequentemente da cidadania mais lá na frente 

(Estudante Heitor). 

 

Platão foi professor de Aristóteles. Platão acreditava na razão e Aristóteles na 

experimentação. Mas tanto um quanto o outro queriam uma ciência racional, e a 

meu ver, é uma ciência que racionaliza, é uma ciência que debate, que vê o lado do 

outro. Acho muito interessante essa questão (Estudante Diva). 

 

Essa conexão dos membros do grupo focal com o conhecimento universal nos 

permite afirmar a importância das Ciências Humanas na vida do estudante em inúmeros 

aspectos como no desenvolvimento da criticidade e da reflexão sobre toda nossa existência, 

bem exposto na fala de Diva. 

A responsabilidade ética nos direciona a proteger a vida no planeta Terra, 

remetendo-nos ao conceito de planetariedade, o qual fundamenta-se numa dimensão de 

equilíbrio harmônico entre os seres humanos e a natureza, incluindo a dimensão social na qual 

estamos inseridos, isso foi descrito na seguinte fala: 
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A Geografia tem uma importância na formação cidadã, por exemplo, a gente tá 

estudando biomas, o que mais afeta esse processo é o desmatamento. Então, eu 

acredito que quando você passa a ver que a ação humana está colocando essa 

riqueza natural, em perigo, em risco, você passa a ser um cidadão que vai tentar 

mudar aquela situação. Acredito que a Geografia contribui muito pra formação 

cidadã porque você trabalha, não só os biomas, mas ela abre seus olhos sobre o 

respeito para com a natureza e aí você vai trabalhar a sua cidadania e passa a 

entender as questões geográficas do nosso planeta. Então, acredito que tem muita 

influência da Geografia na formação da cidadania (Estudante Eva). 

 

E essa dimensão social relaciona-se com o processo educativo; portanto, as 

atividades educativas precisam estar inseridas em princípios pedagógicos que se 

fundamentem na aprendizagem cotidiana baseados na intuição, no sentir, na vivência e na 

experiência. Chegamos, assim, à conclusão de que as aulas de Ciências Humanas estão 

desenvolvendo esse papel dentro do lócus em que a pesquisa foi realizada. 

No sexto encontro com os participantes do grupo, lançamos os questionamentos 

acerca do papel das Ciências da Natureza e Exatas na formação para a cidadania. Percebemos 

certa dificuldade de relacioná-las à temática da cidadania, dificuldade não apresentada nos 

demais encontros. Destacamos uma definição conceitual e interdisciplinar mais próxima na 

fala de Sofia que vê a necessidade de relacionar as áreas do conhecimento para se entender o 

todo: 

 
Eu penso nas Exatas numa questão mais física, no nosso entendimento e 

relacionamento com o planeta Terra e nossa sociedade. A Biologia, a Química e a 

Física nos ajudam a entender essa parte sólida, por exemplo, na Biologia no estudo 

sobre Botânica, a gente vai entendendo sobre as plantas, como elas se reproduzem, 

vivem e se mantem, assim como, os animais e os seres humanos. Na Química, a 

gente estuda a questão anatômica dos seres vivos desde o comecinho até mais na 

frente. A Física está em tudo que a gente faz, se relaciona com tudo. Acredito que 

aprendendo isso a gente possa entender essas questões físicas pra que com elas a 

gente possa aplicar as Ciências Humanas, que se relacionam mais ao nosso 

psicológico, e, juntas desenvolver um trabalho pra que a gente, como cidadão, possa 

ajudar a todos (Estudante Sofia). 

 

 

Quando se fala em Ciências Exatas e da Natureza, automaticamente, os alunos as 

associam aos termos avanços, progresso ou tecnologia, vejamos a fala do aluno Jonas: 

 

Eu acho que as Ciências Exatas, ela pode ajudar na cidadania de duas formas: 

primeiro, pra entender o nosso meio, nossa casa, o porquê das coisas funcionarem; 

segundo pra ajudar a solucionar problemas. Exemplo: a gente tem no bolso um 

celular, que é mais rápido que o computador que mandou o homem à lua, então a 

gente chegou atualmente num avanço que a humanidade nunca esperou e a gente 

chegará mais longe [...] A gente também tem contribuição na Medicina, na 

Astronomia, na Astrofísica. A gente precisa manter esse conhecimento vivo dentro 

da gente pra que os avanços possam acontecer. Pois isso é importante o estudo 

dessas ciências dentro da escola, pra manter esse espírito de progresso (Estudante 

Jonas). 
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Lembrando que essas áreas, ainda são consideradas ciências de prestígio dentro do 

ambiente escolar como também no âmbito acadêmico, visto que o conhecimento científico, 

geralmente está associado aos estudos das Ciências Exatas e da Natureza, e, os alunos 

percebem essa nuance desde cedo. Em umas das falas sobre o objetivo das disciplinas de 

Exatas e da Natureza, o estudante Heitor relatou que elas servem para “mensurar 

conhecimentos, mensurar resultados”, pois “tudo é muito racional”. Ficou claro a ideia de que 

os alunos estudam em uma escola que ainda privilegia a educação bancária34, na qual Paulo 

Freire já identificava em suas obras. E que algumas disciplinas consideradas “difíceis de 

entender” por grande parte desses alunos estão atreladas a esse tipo de educação. 

No sétimo encontro, iniciamos com leitura de Morin (2005) acerca de sua 

concepção sobre consciência planetária. Falamos que o equilíbrio natural está intrinsicamente 

ligado à nossa conexão com o planeta através da chamada consciência planetária, responsável 

por promover uma cultura viva e ética com relações de tolerância, cultura de paz, igualdade 

de gêneros, equilíbrio econômico-social e de respeito à biodiversidade da Terra. Após essa 

explanação, pedimos aos alunos que realizassem uma relação entre as disciplinas estudadas e 

sua contribuição para a formação da consciência planetária. 

Ainda que não soubessem propriamente definir o que seria uma consciência 

planetária, os alunos conseguiram realizar conexões entre os fenômenos ocorridos em 

diferentes partes do planeta, mas que tem reflexos no local em que vivem, como podemos ver 

no seguinte relato: 

 

Tem muitos conhecimentos nas disciplinas que a gente considera importantes, e 

nossas provas são contextualizadas, por exemplo, o que aconteceu em Hiroshima, 

tem reflexos aqui, isso a gente vê nas disciplinas. Assim você identifica os 

problemas ambientais do planeta, da sua comunidade e tenta conscientizar as 

pessoas para reverter a situação (Estudante Heitor). 

 

O aluno retrata uma perspectiva sistêmica do ambiente, que significa analisar o 

meio ambiente de maneira integrada, dinâmica, na qual uma variável “o que aconteceu em 

 
34 Essa proposta educacional apresenta a realidade como algo parado, estático, bem compartimentado, e fragmenta 

os saberes que a contemplam como conteúdos a serem memorizados pelos alunos. Nessa perspectiva, a narração 

transforma os educandos em depósitos a serem enchidos pelos educadores com conhecimentos, de modo que, quanto 

mais conteúdos um professor depositasse em seus alunos, melhor professor ele seria, e quanto mais conteúdos um 

aluno absorvesse, melhor aluno seria. É a partir desta compreensão de educação como um ato de depositar que o 

autor cunha o conceito de “educação bancária” para designar esse modelo educacional proposto pela classe 

dominante e que objetiva a sua perpetuação no poder. Fonte: texto elaborado pela pesquisadora baseada na obra 

“Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire. 
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Hiroshima” pode causar danos menores ou maiores à qualidade de vida dentro do planeta. E 

essa visão sistêmica é importantíssima no desenvolvimento da cidadania planetária. 

Percebe-se também que o aluno relata que as provas têm conhecimentos 

contextualizados; retoma-se mais uma vez o conceito de interdisciplinaridade na construção 

da cidadania planetária, desta vez, nas avaliações das disciplinas. 

Outra contribuição dos participantes do grupo no que diz respeito à consciência 

planetária refere-se ao desenvolvimento e execução de projetos de conscientização ambiental 

dentro da escola. Infelizmente, os próprios alunos fazem ressalvas a respeito desses projetos, 

por não ultrapassarem os muros da escola, por serem trabalhos pontuais que acabam por 

perder a funcionalidade dentro da comunidade em que os jovens estão inseridos. Podemos 

identificar essa situação na seguinte fala: 

  

A gente estuda durante todo o Ensino Médio algumas teorias sobre Conservação e 

Recuperação Ambiental, mas pouco a gente coloca em prática, como no projeto que 

nós desenvolvemos na sala chamado de ZORA – Zona de Recuperação Ambiental- 

zonas que recuperam ambientes degradados pelo homem, por exemplo, dentro da 

escola, utilizando o que aprendemos no Ensino Médio e ensino Profissional. As 

disciplinas ajudam desenvolvendo alguns meios para melhorar o planeta, que é a 

nossa casa, de forma social, psicológica, tudo tá envolvido no meio social (Estudante 

Jonas). 

 

No último encontro com o grupo focal, fizemos um resumo de tudo que foi visto 

durante os encontros, e não colocamos mais nenhum questionamento para debate. Fizemos os 

devidos agradecimentos pela participação dos membros do grupo e acordamos que 

desenvolveríamos um projeto de intervenção interdisciplinar ainda esse ano à escola, como 

forma de colocarmos em prática as discussões sobre cidadania planetária e como forma de 

desenvolvermos uma semente de consciência planetária em conjunto com outros membros da 

comunidade escolar. 

Entendemos, assim, que o conceito de cidadania está sujeito a várias 

interpretações e, os alunos, renovam nossas teorias. Concluímos, pois, que para se formar um 

cidadão planetário, automaticamente se pensa no conceito de alteridade, de olhar para o outro 

como semelhante, como igual, independentemente de diferenças socioeconômicas, cor de 

pele, sexo, religião. E nessa ótica, todos devem ser tratados com igualdade de direitos e 

deveres, inclusive, terem direito a uma educação de qualidade e humanizada, desafios 

constantes em uma sociedade centrada na competição e no individualismo. E, através da 

educação, do contato e da abertura ao outro, o indivíduo se torna responsável e sensitivo à sua 

própria existência terrestre. 
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6.3 A concepção de cidadania na fala do professor de Artes 

 

Não poderíamos encerrar as discussões sobre a formação da cidadania planetária 

dentro da escola sem mencionar um ator de fundamental importância para o desenvolvimento 

do processo educativo – o professor Helius. Dentro do lócus em que a pesquisa foi realizada, 

o papel desse profissional assume protagonismo quando se refere à ligação entre escola-

família e a formação de cidadãos para a sociedade. 

É através do professor que a parceria entre escola e família é fortificada. Esse 

professor de Artes, que também é diretor de turma (projeto já mencionado anteriormente), 

conduz magistralmente esse papel com as doze turmas em que leciona aulas de Artes, Língua 

Portuguesa e suas respectivas literaturas e o Círculo de Leitura. Por ter uma relevância nessa 

pesquisa, também abordaremos o papel do projeto Círculo de Leitura dentro do lócus da 

pesquisa. 

Como forma de trabalhar a leitura coletiva, distanciando-a do rotineiro “ato 

isolado” foi introduzido nas escolas do país o programa Círculos de Leitura. Segundo o site 

do Instituto Braudel35, 

 

Desde 2000, o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial realiza encontros 

com grupos de alunos de escolas da rede pública para ler, discutir e produzir textos a 

partir de obras clássicas da literatura brasileira e universal. A origem dos Círculos de 

Leitura remonta a uma pesquisa de campo realizada pelo Instituto Fernand Braudel 

nas escolas públicas da periferia da Grande São Paulo, na década de 1990. Além de 

detectar a ausência da prática da leitura, debate e reflexão na sala de aula, a pesquisa 

constatou que, em grande medida, os altos níveis de violência estavam associados à 

falta de perspectiva dos jovens. Desde então, o projeto vem ampliando sua parceria 

com mais escolas da rede pública dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, Minas Gerais e Ceará, tendo beneficiando cerca de 50 mil alunos.  

 

O Projeto Círculos de Leitura, em todo o país, objetiva apoiar o jovem no 

desenvolvimento de sua identidade, cidadania e relacionamento com a comunidade. A leitura 

e o debate em grupo criam um espaço para adolescentes que querem compartilhar 

experiências e ampliar o universo de conhecimento através das palavras e do vínculo com o 

outro. Outros objetivos do projeto são: reforçar a formação do caráter de alunos de escolas 

públicas a partir da identificação com os clássicos da literatura mundial, preparando tais 

 
35 O Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial é uma iniciativa pioneira formada em 1987 em São Paulo 

por um grupo de economistas, empresários, lideranças públicas e jornalistas, buscando formas de superar os 

problemas institucionais que inibem o desenvolvimento humano na América Latina.  O Instituto conduz 

pesquisas, debates públicos e ações sociais que propõem soluções para os problemas institucionais do Brasil e da 

América Latina. Seu nome é uma homenagem a Fernand Braudel (1902-85), grande historiador francês, um dos 

fundadores da Universidade de São Paulo. 
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jovens para o convívio em sociedade pautado por valores éticos e morais; formar jovens 

lideranças capazes de multiplicar seu conhecimento e capacidade de reflexão junto aos 

colegas e à comunidade; promover o hábito da leitura e desenvolver o gosto pela literatura 

clássica não apenas como atividade intelectual, mas também como produção cultural e 

artística; desenvolver competências cognitivas, tais como a análise, interpretação e 

associação, capacidades indispensáveis à formação de leitores críticos; ampliar o acesso do 

jovem de baixa renda a recursos culturais dentro e fora de seu bairro, expandindo seu 

repertório; sistematizar e difundir novas estratégias e recursos educacionais para o 

aprendizado; apoiar a formação de jovens e adultos que promovam a prática da leitura, 

reflexão e debate em suas comunidades e apoiar a formação de jovens e adultos que 

promovam a construção, o acesso e o uso comunitário da biblioteca escolar. 

Entre inúmeras escolas do Estado do Ceará, a escola na qual realizou-se a 

pesquisa, foi selecionada em 2017 para participar de um processo de formação e integrar o 

projeto Círculo de Leitura ao currículo de sua instituição. Inicialmente, participaram da 

formação uma professora, que seria a responsável pela coordenação da proposta dentro da 

escola e dois membros do Núcleo Gestor, que iriam mensurar os resultados obtidos com o 

projeto. Posteriormente, quarenta e oito alunos participaram da formação em três dias com 

outros monitores que já haviam aplicado o projeto em suas escolas. Os alunos formados 

emergiriam como “multiplicadores” – jovens que se destacam pelo talento, dedicação e 

potencial de liderança. No método desenvolvido pela fundadora, a psicanalista Catalina 

Pagés36, cabe ao multiplicador conduzir os Círculos de Leitura. Após a formação, o círculo 

passou a denomina-se de Gaivotas em homenagem a leitura da primeira obra Fernão, 

Campelo e Gaivota, de Richard Bach 37. 

O projeto Gaivotas na escola iniciou-se em 2017, sob a responsabilidade da autora 

desta pesquisa, e cada turma possuía uma aula de Língua Portuguesa semanal dedicada 

exclusivamente à leitura coletiva. Os grupos eram compostos por, no máximo, 15 integrantes 

 
36 A idealizadora do projeto é Catalina Pagés, uma espanhola de 70 anos que há 42 vive no Brasil. Psicanalista e 

bacharel em Filosofia, ela leva para as rodas de leitura o conhecimento adquirido como terapeuta e a bagagem 

dos tempos em que lia para pacientes de um manicômio judiciário. Naquela época, Catalina valia-se dos 

ensinamentos de autores como Platão e Shakespeare para ajudar os pacientes, e chegou a ser criticada por 

colegas que reconheciam nela uma filósofa e poeta, mas não uma psicanalista. "Vejo o livro como um sonho", 

diz. "Ao ler, deixamos a realidade do cotidiano suspensa, voltamos no tempo, vivemos outra história." Trecho da 

Revista Época, em 2012. 

37 Fernão Capelo Gaivota é um romance de Richard Bach, publicado em 1970. Publicado originalmente nos 

Estados Unidos com o título de "Jonathan Livingston Seagull — a story", foi lançado neste mesmo ano no Brasil 

como "A História de Fernão Capelo Gaivota" pela editora Nórdica. Dados do site Wikipédia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Bach
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
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e dois alunos multiplicadores. Os encontros tinham, em média, uma hora de duração, e o 

espaço era organizado com as cadeiras dispostas em círculo, para que todos pudessem se ver. 

As obras eram lidas ao longo de vários encontros semanais, a fim de que os temas 

fossem trabalhados de maneira profunda. A leitura era feita em voz alta 

com o envolvimento da sonoridade e do ritmo das palavras, deixando aflorar a sensibilidade. 

Assim, o primeiro contato com o texto despertava uma forma afetiva de conhecimento, em 

que as palavras se fazem corpo e imaginação ao mesmo tempo. Por essa razão, a leitura em 

voz alta foi fundamental no desenvolvimento do método. 

Os livros escolhidos trazem temas universais, com os quais os jovens podem se 

identificar, ampliando seu repertório cultural e relacionando suas experiências com textos que 

sobrevivem ao tempo, pois os clássicos são atemporais. Os participantes são mobilizados pela 

história dos personagens, estabelecendo uma relação de identificação, oposição ou 

complementariedade. O importante, nas práticas adotadas pelos alunos multiplicadores são as 

relações que os colegas fazem da leitura das obras com suas vivências. O contato com as 

várias histórias contribui como ponto de partida para desenvolverem os seus projetos de vida. 

Nos encontros, os participantes são estimulados a escrever, criar poesias, recitá-

las, o que contribui para o desenvolvimento das habilidades de comunicação oral e escrita e 

das competências sócio emocionais, recursos valiosos que os prepara para ocuparem o seu 

lugar no mundo. As obras são trabalhadas sistematicamente dentro de uma determinada 

sequência – um tema encaminha para outro e assim é tecida uma rede de significados 

compartilhados. Para aprofundar os temas dos livros, trabalha-se com poesias e contos de 

diversos autores. As obras estudadas são: Fernão Campelo Gaivota, de Richard Bach; A 

comédia humana, de William Saroyan; O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; 

Kouros, de Níkos Kazantzákis; Noites Brancas, de Dostoiévski; Dom Casmurro, de Machado 

de Assis; Otelo, de William Shakespeare; As aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain; 

Romeu e Julieta, de Shakespeare; Primeiras estórias, de Guimarães Rosa; O conto da ilha 

desconhecida, de José Saramago; Guerra e paz, de Leon Tolstói; Os irmãos Karamázov, de 

Dostoiévski e A Odisséia, de Homero. 

Em 2018, os Círculos de Leitura passaram a ser conduzidos pelo professor Helius, 

e o projeto tornou-se disciplina integrante do currículo escolar. As práticas foram 

redimensionadas, e os alunos de primeiro e segundo anos passaram, além da leitura das obras, 

a produzirem exposições artísticas das obras que mais lhes chamaram a atenção, mas sem a 

imposição do professor nem dos alunos multiplicadores, pois esse não é o objetivo central das 

leituras. 
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Atualmente, esse é um dos projetos coordenados pelo professor e, durante toda a 

pesquisa tivemos liberdade e ética para observar suas aulas e a exposição de suas ideias, 

principalmente durante a entrevista. Quando conversamos, em entrevista, percebemos que a 

história de vida se torna extremamente relevante quando se opta por ser professor. Vejamos o 

porquê dessa relação com um breve relato da história desse profissional. 

A arte não veio em vão na vida desse talentoso profissional. Desde a infância 

afirmou ter uma relação especial com as artes – gostava de desenhar, pintar e cantar. Durante 

seu ensino fundamental, as músicas que cantava limitavam-se a hinos e apresentações em 

corais na igreja que frequentava. Porém, durante seu último ano do ensino Médio, um 

professor de Artes apresentou essa disciplina com um leque de possibilidades, especialmente, 

com o propósito de desenvolver o gosto musical através da participação de seus alunos em um 

coral escolar. Esse aprendizado levou-o ao palco, pela primeira vez, do Centro Cultural 

Dragão do Mar. Na época de término de seu Ensino Médio ainda não se sentia preparado para 

enfrentar o vestibular de Música, na Universidade Estadual do Ceará (UECE), única 

universidade pública que oferecia tal curso, pela exigência de um teste de habilidade 

específica. 

Em meio a tantas dúvidas, bem frequentes aos jovens em idade escolar, quanto ao 

curso responsável por sua formação acadêmica e futuro mercado de trabalho, optou por 

Letras, devido ao seu gosto por idiomas, literatura e música. Já ingresso na universidade, 

participou de espetáculos de teatro musical e de sapateado, integrou dois corais da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a 

Criança (NUCEPEC) e da Faculdade de Educação (FACED). 

Quando ingressou no magistério sentia-se dividido entre ser professor e ser artista, 

mas hoje tenta conciliar suas duas paixões. Fez ainda cursos técnicos, como Música no 

Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e pós-graduações na área de Artes, como 

especialização em Arte-Educação para o Ensino de Música na Faculdade de Tecnologia 

Darcy Ribeiro e mestrado em Artes no Programa de Pós-Graduação Profissional em Artes 

(PROFARTES), da Universidade Federal do Ceará, além de continuar com atividades 

artísticas, integrando bandas de pop rock e grupos corais, somadas às atividades em ambiente 

escolar. 

Atualmente, é professor lotado com quarenta horas semanais, exclusivo da escola 

estadual profissional na qual se realizou essa pesquisa. Assim, observamos que a história de 

vida desse profissional tem uma enorme relevância na maneira como ele conduz suas práticas 

educativas e como ele direciona a formação para a cidadania em suas aulas. 
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Em nossa entrevista, perguntei ao professor qual seu conceito de cidadania e 

obtivemos a seguinte resposta:  

 

Cidadania é o ser estar ciente de seus direitos, deveres dentro de uma sociedade e o 

que diz respeito ao coletivo, à vivência em sociedade, à política, às suas 

necessidades, ao seu contexto, estar atento a todas essas questões que o envolvem 

como indivíduo e como coletivo (Professor Helius). 

 

Quando questionado sobre como se trabalha a cidadania nos conteúdos em sala de 

aula, o professor relatou que no ano de 2018 (e também neste ano de 2019), durante o 

primeiro semestre ministrou aulas teórico-práticas de introdução às expressões artísticas, com 

foco principalmente nas cênico-musicais, pois são as linguagens que fazem parte de sua 

formação como professor e pesquisador de Arte.  

Assim, os alunos puderam vivenciar a criação artística por meio da elaboração de 

esquetes, tomando por base, principalmente, a estética do Teatro do Oprimido, de Augusto 

Boal, visto que é um dos autores que o livro didático aborda, bem como é um autor que o 

profissional tem elaborado pesquisas; de modo que, durante o semestre, a abordagem feita foi 

a utilização de jogos e exercícios elaborados pelo autor, como o teatro-fórum, atividade na 

qual os alunos, expectadores (termo usado por Boal para designar o expectador como ator), 

encenam uma situação de opressão e que posteriormente deverão buscar soluções para 

resolvê-la. 

A partir das apresentações, professor e aluno conversaram sobre diversas 

situações de opressão do cotidiano deles, bem como pensaram em diferentes formas de 

representação teatral para cada cena criada, enriquecendo, assim, o leque de possibilidades 

para interpretação dos alunos atores. 

No segundo semestre, trabalharam com um projeto, proposto pelo livro didático, 

chamado de Arte e Representatividade, no qual os alunos deveriam pesquisar e criar 

coletivamente uma obra artística, na expressão de sua escolha, que trouxesse a questão da 

representatividade na arte, na política, no cotidiano sociocultural, etc. 

Em seguida, os alunos passaram algumas semanas pesquisando, elaborando e 

ensaiando suas obras e, posteriormente, apresentaram os trabalhos. Houve mostra fotográfica, 

mostra de desenhos, pinturas e fotografias; houve apresentações teatrais, musicais e também 

de dança. Após cada apresentação, debateu-se a questão da representatividade abordada e seus 

contextos de inserção. Assim, a cidadania foi trabalhada tanto no tema dos trabalhos, como 

nas metodologias de ensino-aprendizagem utilizadas nas aulas. 
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Ao perguntar sobre os desafios que o profissional enfrenta no ensino da disciplina 

Artes, o professor afirmou que o ensino de Arte esbarra em muitos desafios. Os principais 

são, no atual currículo, a carga horária da disciplina que o Ensino Médio dispõe de apenas 

uma hora por semana, oferecida somente para as turmas das primeiras e segundas séries e a 

falta de formação específica de boa parte do corpo docente desta área. 

Outro fator desafiante é a falta de espaço adequado para as aulas. No caso da 

música, por exemplo, é difícil oferecer aulas sem que haja uma sala com isolamento acústico, 

pois o som poderia incomodar. A não ser que houvesse um horário na escola que fosse 

compartilhado por todos como um momento apropriado para execução musical. Até isso 

acontecer, a disciplina precisa ter sua importância reconhecida, já que na atual hierarquia 

curricular, a matéria ocupa praticamente a última posição. Essa afirmação pode ser constatada 

em Penna (2012, p. 132-133): 

 

Assim, tanto no ensino fundamental quanto no médio, as decisões quanto ao 

tratamento das várias linguagens artísticas ficam a cargo de cada estabelecimento de 

ensino. Em certa medida, essa flexibilidade procura considerar os diferentes 

contextos escolares deste imenso país, levando em conta também a disponibilidade 

de recursos humanos. Diante das condições de nosso sistema de ensino, seria 

irrealista pretender vincular cada linguagem artística a séries determinadas, num 

programa curricular fechado. No entanto, essa flexibilidade permite que as escolhas 

das escolas não contemplem todas as linguagens, o que é bastante comum, em 

virtude de a carga horária de Arte ser em geral muito reduzida, e ainda pela questão 

da disponibilidade de professores qualificados [...]. 

 

Sendo assim, quando o assunto é currículo e práticas pedagógicas no ensino de 

Artes, pode-se entender que muitos são os desafios que o professor tende a enfrentar, 

principalmente no que se refere à carga horária e a valorização da disciplina no atual currículo 

escolar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos propomos, nesse trabalho, analisar os eventos de letramento na disciplina de 

Artes de uma Escola Profissional do Estado do Ceará que contribuam para a formação da 

cidadania planetária. A escolha por Artes não foi aleatória, visto que na pesquisa realizada 

houve liberdade de expressão e de posicionamentos críticos por parte dos discentes na 

observação das aulas dessa disciplina e na entrevista com o grupo focal. Este posicionamento 

está respaldado nos documentos legais da Base Comum Curricular (2017) em que um dos 

objetivos das aulas de Artes é o de promover experiências estéticas e culturais, a fim de 

desenvolver a capacidade de expressão e de interpretação artística dos estudantes nas diversas 

linguagens para que esses adquiram autonomia e participação na sociedade e para que 

construam uma cidadania crítica e consciente. 

A Base também corrobora com a grande demanda cultural na qual as novas 

juventudes estão inseridas de modo a promover uma educação que minimize as diferenças 

socioculturais, a evasão e a queda dos índices de aprendizagem, além de promover a inserção 

do jovem no mercado de trabalho e o prosseguimento aos estudos. E a nova concepção de 

mercado de trabalho requer indivíduos atuantes, interdisciplinares, que trabalhem em equipe, 

situações em que os estudantes de escolas profissionais estão habituados a enfrentar no dia a 

dia ao ingressaram no Ensino Médio Profissional. 

O diferencial das escolas profissionais é o funcionamento em tempo integral, 

organizando e integrando o ensino médio à educação profissional, configurando cenários de 

cidadania, os quais articulam o ingresso dos alunos nas universidades como também a 

inserção no mercado de trabalho, visto que durante os três anos eles tornam-se técnicos. 

Assim, o novo paradigma de mercado de trabalho requer profissionais interdisciplinares, o 

que nos mostra ser um dos objetivos do lócus em que a pesquisa foi realizada. Esta é uma 

realidade que desafia o sistema educacional a repassar toda a sua metodologia de construção 

do saber, pois o mundo vive um novo tempo, as mudanças são feitas continuamente, o 

conhecimento renova-se, a tecnologia avança, as relações sociais e interpessoais assumem um 

caráter prioritário na formação integral do ser. 

Mas ainda há muito caminho a se percorrer, visto que das 970 escolas estaduais de 

ensino médio do Ceará, apenas 122 têm ensino profissional e outras 130 funcionam em 

regime integral, com prioridade no desenvolvimento do projeto de vida do jovem. 
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7.1 Os principais achados da pesquisa e suas conclusões 

 

O processo de letramento deve propiciar ao educando o reconhecimento de que o 

gênero discursivo/textual deve ser colocado a serviço de suas necessidades em situações em 

que exijam a tomada de partido ou de se manifestar politicamente, tornando, assim, a prática 

da leitura e escrita um exercício de uso, uma prática social. Assim, quanto ao primeiro 

objetivo, o qual consistiu em identificar quais atividades de letramento são desenvolvidas na 

disciplina de Artes, concluímos que os eventos de letramento relacionados às diversas 

linguagens - visual, teatral, corporal e musical – produzem um aprendizado mais efetivo para 

a construção da cidadania, pois tem a perspectiva de abordar no currículo diversos temas 

como as questões essenciais da existência humana; de dialogar com os direitos e deveres para 

uma sociedade democrática e humanizada; de refletir sobre a participação do jovem em 

relação às pessoas, aos objetos, à vida; de ampliar a percepção e a consciência do discente 

contribuindo para a superação de preconceitos e de posturas individualistas, no contexto de 

respeito e estímulo do sentir, do questionar e do criar, além da promover debates. E os eventos 

de letramento na disciplina de Artes estão preparando esse jovem para exercer seu projeto de 

vida ao término do Ensino Médio. 

Quanto ao objetivo específico 2 - o qual analisou as concepções de cidadania que 

emergem das discussões nos eventos de letramento a partir do olhar discente, entendemos que 

a conceituação de cidadania é ampla e que as disciplinas dispostas no atual currículo da escola 

abordam temas abrangentes e contemporâneos, que afetam os homens, individualmente e em 

escala local, regional e planetária; consequentemente, seus alunos conseguem construir 

conexões entre os vários saberes que os rodeiam, evidenciando, assim, uma prática 

interdisciplinar inserida em um currículo que aborda dimensões sociais, cognitivas, culturais, 

motoras e afetivas. 

Por meio da disciplina de Artes os alunos percebem que o cidadão representa suas 

minorias e respeita a variedade cultural, a partir do exercício igualitário de direitos e de 

deveres. Para a promoção da cidadania planetária nos alunos, as aulas de Artes ministradas 

trabalham com a imaginação, com um olhar coletivo, utilizando-se da arte como denúncia 

social contra preconceitos e violências simbólicas. Os alunos estão desenvolvendo uma visão 

sistêmica dos fenômenos, conseguindo relacionar seu contexto local ao planetário e lançam 

propostas de ação para a melhoria do planeta, também associam a formação do cidadão aos 

conceitos de ética e alteridade, suas falas durante as reuniões com o grupo focal revelam o 

olhar para o outro como semelhante, independente de situação socioeconômica, sexo, religião, 
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cor e opção sexual. Para que tenhamos essa formação, visualizamos uma educação pública de 

qualidade, humanizada e menos competitiva, em que o cidadão seja responsável e sensitivo ao 

outro e à sua própria existência. 

Em relação ao objetivo específico 3 - o qual se compreendeu com qual concepção 

de cidadania trabalha o professor da disciplina de Artes e quais desafios ele enfrenta, 

concluímos que o papel desse profissional como mediador do saber na construção da 

cidadania é altamente relevante; coube a ele utilizar-se do espaço da aula com atividades que 

além de promover a prática do letramento, não somente limitado à produção e a construção de 

elementos frasais, também desenvolvem o posicionamento crítico frente a situações 

familiares. Como ressalta Mendonça (2007), as ações de leitura e escrita sempre ocorrem por 

alguma motivação, dentro de determinando contexto que induz suas ocorrências, podendo ter 

propósitos comunicacionais, visando um ou múltiplos interlocutores e em situações de 

interações específicos. As atividades desenvolvidas nas aulas de Artes e no projeto Círculo de 

Leitura, mediadas pelo professor, promoveram a vivência da criação artística, estimulando o 

posicionamento crítico dos alunos, apesar da mínima carga horária das disciplinas. Assim, o 

professor entende suas limitações e aspira à devida valorização das Artes no currículo escolar. 

Concluímos, ainda, que existe uma concepção de cidadania e consciência 

planetárias internalizada pelos discentes e pelo docente e de que a escola, lócus desta 

pesquisa, promove uma educação para a cidadania, apesar de suas limitações. Assim, apesar 

da atual fragilidade do sistema educacional brasileiro, cabe ao Estado subsidiar elementos 

para que os alunos possam tornar-se cidadãos prontos para realizar seu projeto de vida, 

independente da instituição em que estudam. 

 

7.2 As implicações da pesquisa 

 

No decorrer do percurso metodológico, na observação das aulas do professor de 

Artes e durante as reuniões com o grupo focal, outros questionamentos vieram à tona, 

externos ao objeto dessa pesquisa. Visualizamos as possiblidades de futuras pesquisas sobre 

cidadania planetária e de suas implicações em outras áreas de conhecimento como Humanas, 

Natureza e Matemática e suas tecnologias e nas outras disciplinas da área de Linguagens e 

Códigos. Verificamos também a possibilidade de estudos sobre eventos de letramento na 

construção cidadã em outras disciplinas, as quais não foram abordadas nessa pesquisa. 

Outra proposta para estudos posteriores seriam pesquisas sobre a construção da 

cidadania planetária dentro da escola profissional nas disciplinas de base técnica, e quais os 
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projetos interdisciplinares que já estão desenvolvendo essa cidadania. Uma gama de estudos 

pode ser gerada a partir da temática planetária. Propõem-se assim, um estudo mais detalhado 

das implicações da temática Cidadania Planetária em outras áreas de conhecimento. 

Neste momento, encerramos a escrita desta dissertação satisfeitos de termos 

colaborado para ampliar as pesquisas na área educacional, mais estritamente, conscientes do 

fato de que o processo de emancipação de um país se dá pela formação de leitores que sejam 

críticos e socialmente comprometido com o Planeta Terra. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O GRUPO FOCAL 

 

FASE INICIAL: 

1) O que é cidadania para vocês? O que é ser cidadão para vocês? 

2) O que é um cidadão global? 

3) O que seria um cidadão planetário? 

 

FASE DE MODERAÇÃO: 

4) Que tópicos vocês estudam na disciplina de Artes? 

5) Como esses tópicos se relacionam entre si? Quais os temas sociais que vocês 

estudaram? 

6) O que esses tópicos que vocês estudaram nessa escola, principalmente nessa 

disciplina, podem se relacionar com sua comunidade? 

7) Agora vamos pensar nas outras disciplinas, como você acha que as Ciências Humanas 

ajudam no desenvolvimento da cidadania planetária? 

8) Como você acha que as Ciências da Natureza e Exatas ajudam no desenvolvimento da 

cidadania planetária? 

 

FASE FINAL: 

9) O que seria a consciência planetária? 

10) Em que sentido as disciplinas estão contribuindo para sua consciência planetária? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM O PROFESSOR DE ARTES 

 

a) A escolha de nossa profissão, na maioria das vezes, funde-se com nossa própria 

história de vida. Fale-me um pouco de sua história de vida. 

b) Conceitue o termo cidadania.  

c) Como você trabalha a cidadania nos conteúdos em sala de aula? 

d) Quais os maiores desafios que você enfrenta no ensino da disciplina de Artes? 
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APÊNDICE C - QUADRO DO GRUPO FOCAL – CATEGORIZAÇÃO DAS 

RESPOSTAS 

1.Conceituação geral do termo 
“cidadania” para os jovens. 

2. A construção do conceito de 
cidadania planetária para os jovens. 

Dara: “É ética, né?!” 

Eva: “Eu acho que é você ter o respeito, você 

ser respeitado pelos maiores que estão sobre 

a gente e que a gente deve ter direitos e viver 

como pessoas respeitadas, honestas.” 

Diva: “Acho que não exista conceito 

concreto sobre o que é ser cidadão, eu acho 

que é uma coisa muito relativa, vai de cada 

pessoa, mas uma pessoa pra ela ser 

considerada cidadão ela tem que saber 

respeitar o outro, é você está incluído e saber 

respeitar o próximo como você quer ser 

respeitado”. 

Ester: “Você viver em comunidade, 

respeitando todo mundo e também tendo 

direitos, ali dentro.” 

Cristina: “Quando falo em cidadão, eu 

imagino ética, porque se a gente for ver em 

outras sociedades, como estamos vendo em 

História, algumas estabeleciam certos 

padrões sobre o que é um cidadão: só pode 

ser cidadão aquele que tiver uma quantidade 

de dinheiro e de terras, se ele não for aleijado 

(esse tipo de coisa). Já o cidadão, eu penso 

que seja alguém que mantem a ética em tudo, 

tanto na vida e no respeito com as pessoas, 

com o que é das pessoas. Eu penso o cidadão 

como uma pessoa honesta, que se mantem no 

respeito tanto com as pessoas, tipo não 

roubar, não matar, essas coisas”.  

Heitor: “Acho um pilar que a gente deve ter 

em mente, é pensar a cidadania como 

respeito, você respeitar toda e qualquer 

pessoa que você convive, porque vejo a 

cidadania como uma questão do dia-a-dia.” 

Jonas: “Quando vem na minha cabeça a 

palavra cidadania, vejo um ato que é 

praticado e envolve tanto direitos quanto 

deveres e isso inserido dentro de um plural e 

não de um singular dentro de uma sociedade, 

porque não existe cidadania com uma só 

pessoa.”   

Jonas: “Uma cidadania vai além de 

 

Cristina: “Eu penso uma cidadania com o 

planeta, onde eu tô vivendo, com os animais, 

as plantas. É o que tá faltando muito essa 

cidadania... Infelizmente, a gente deixa de 

lado com o tempo e a gente tá vendo o que tá 

acontecendo com a falta de cidadania com o 

nosso planeta: com nossa fauna, nossa flora, 

com tudo, e até posso comparar que a falta de 

cidadania que tá faltando com o planeta... a 

cidadania da destruição. Se a gente deixar de 

ter cidadania com as pessoas que estão ao 

nosso redor, a gente vai acabar se destruindo, 

como a gente já tá fazendo com o planeta. 

Daqui a pouco a gente não terá mais plantas, 

quantos animais estão em extinção? Porque a 

gente não sabe respeitar, a gente não sabe 

exercer a cidadania...Então penso que não é 

só com as pessoas, porque a nossa fauna e 

nossa flora são vidas e a gente não tá dando 

tanto valor a elas. Se a gente não respeita 

nem as pessoas que dirá o nosso planeta, 

nossa terra...” 

Heitor: “Eu como ser humano devo espalhar 

essa cidadania pela sociedade, pelo planeta 

como se a gente fosse inspiração para outras 

pessoas, através da educação do respeito e da 

diversidade que aprendemos com nossos 

pais.” 

Diva: “Eu interpretei da maneira da Cristina, 

quando você escuta a palavra Cidadania, 

você imagina eu trabalhando com outros 

seres humanos. Só que quando você fala de 

cidadania, você também fala de trabalhar 

com a natureza, com a flora e a fauna. Eu 

acho que a gente tem um conceito muito 

fechado de cidadania, a gente acha que 

cidadania é tratar bem o outro cidadão, a 

gente esquece que as plantas e animais, a 

água doce, eles também são cidadãos, mas 

não como a gente. Eu acho que parte do 

respeito sempre, que se soubéssemos 

respeitar todas as diferenças, todos os 

cidadãos, nosso planeta estaria bem melhor 

hoje em dia.” 
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barreiras, de fronteiras, eu acho que ela pode 

ser exercida mundialmente, como uma rede. 

Tipo, independente de religião, cor, 

orientação sexual, você é humano e precisa 

praticar a cidadania”. 

Cristina: “Cada país tem suas culturas e 

diferentes hábitos. A cidadania, de qualquer 

forma, seja no Japão ou no Brasil, o respeito 

e a cidadania devem permanecer no decorrer 

da vida, aprendendo com seu próximo, com 

sua família. Cidadania, além das disciplinas, 

também se aprende na escola.” 

Heitor: “A cidadania tá muito atrelada com a 

questão da educação, que a gente sabe que 

vem de casa, né?! Se você dentro de casa tem 

uma educação pra respeitar os outros, as 

diferenças, você tem que ser cidadão e vai 

levar isso para outros lugares, daí a questão 

da cidadania global.”  

Eva: “Eu acredito que cidadania parte de 

dentro de casa, você vai adquirindo e 

colocando ela em prática e aprimorando com 

o tempo. Eu acredito que a cidadania seja um 

processo, assim como você tem deveres a 

cumprir, não só no ambiente escolar, não só 

dentro de casa, mas no mundo inteiro tanto 

deveres a cumprir, como ter direitos ao meu 

favor. Cidadania é algo ensinado para você e 

você deve pôr em prática e que o ambiente 

escolar ajuda muito nisso.” 

Dara: “A cidadania tem a ver com o 

respeito, porque nossos pais influenciam na 

nossa vida e, independente do lugar pra onde 

você for, você deve ser um cidadão, o que 

você pratica em casa, você deve praticar 

fora.” 

 

Eva: “Na questão de elementos naturais, 

meio ambiente, eu acredito que se existe um 

conceito pra cidadão, eu acredito que ela 

deve se abranger a todo ser, independente da 

classificação dele. Acredito que todos 

merecem respeito, merecem ter seu espaço e 

seus direitos, porque  isso é muito 

importante. O cidadão se auto respeita” 

Jonas: “A cidadania planetária deve existir 

para respeitarmos nosso planeta, mas a 

cidadania começa em casa. Em casa, a 

cidadania mantém a ordem no lar, a 

cidadania deve existir no planeta, pra gente 

manter a ordem do nosso lar, que é o planeta 

Terra.” 

     

3. As contribuições das Artes e das 
Linguagens na construção da cidadania 
planetária. 

 

3.1.A disciplina de Artes e sua 
contribuição com temáticas sociais 

relacionadas ao local, ao regional, ao 
planetário. 

Eva: “Eu acredito que essa disciplina abre os 

nossos olhos pra muitas coisas, tanto na 

política quanto na religião, em todos os 

temas... A disciplina Artes mostra através de 

vários elementos, visões de todo o mundo, 

que se faz mais cidadãos. Eu acredito que a 

Arte colabora muito pra nossa formação de 

ideias e de visões, através de reflexões da 

mensagem que os elementos da Arte podem 

Heitor: “As aulas de Artes são baseadas nas 

linguagens da música, do cinema, do teatro, 

quadrinhos e o professor sempre tenta 

relacionar esses conteúdos com algum 

projeto ou dinâmica que incentive a gente a 

participar das aulas. Temos muitas atividades 

como o Teatro do Oprimido, o projeto Arte e 

Representatividade, tivemos peças teatrais 

que diziam sobre temas sociais. Essas coisas 
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trazer.” 

Diva: “Pelo menos pra mim, eu acredito que 

a disciplina que é mais importante pra formar 

o nosso conceito de cidadão é a Arte, porque 

na Arte não existe preconceito, na Arte não 

existe desrespeito, existe por parte de 

terceiros, mas não pra quem realmente 

trabalha com arte. A arte ainda é muito 

julgada, por que se alguém pergunta: - Você 

trabalha com quê? E eu digo: - Eu sou 

escritor! – Mas você trabalha com o quê? 

Ainda não levam em consideração que ser 

escritor também é um trabalho, na cabeça de 

muitas pessoas. E uma coisa que eu acho 

importante, é que ao longo desse ano em 

todas as aulas de arte, a gente vem 

aprendendo um pouco a cada dia, porque 

toda vida é um assunto novo e gente debate 

muito. O último projeto, Arte e 

Representatividade, cada equipe fez algo 

diferente e que todo mundo debateu e eu 

acho que a principal influencia da arte é que 

ela abre a nossa mente pra entender que a 

sociedade não sou eu, são todas as pessoas 

incluídas que você convive ou não, partindo 

sempre do respeito. Eu acredito que a 

disciplina de Artes seja uma das mais 

importantes pra formar o cidadão.” 

Cristina: “Nesse ano, a disciplina de Artes 

ajudou muita gente de nossa sala, através de 

um desenho, através de uma pintura, de uma 

fotografia, uma peça, uma música, dizer 

aquilo que a gente não consegue dizer apenas 

com palavras, que a gente não tava 

conseguindo falar pra toda a escola. Mas 

depois de uma fotografia, depois de uma 

peça, depois de uma música, a gente 

conseguiu pôr isso pra fora, aquilo que eu 

não tava conseguindo falar pra outras 

pessoas, Então, a Arte ajudou a pôr pra fora, 

os meus pensamentos que tavam guardados, 

os meus sentimentos que tavam guardados e 

não só os meus. A disciplina de Artes nos fez 

enxergar o outro e pensar “Meu Deus, ele tá 

passando por isso: sofreu racismo, sofreu 

desrespeito e eu quero falar isso pras outras 

pessoas através da minha Arte”. Aqui na 

escola, a gente falou de assuntos que a gente 

nem pensava que era arte, antes eu achava 

que era só a escultura e outras coisas. E 

descobri, nossa, isso também é Arte! Eu 

também sou Arte, os meus pensamentos 

podem ser arte! A gente viu que a arte está 

fazem com que a gente se interessar cada vez 

mais pelas aulas. 

Diva: “No Teatro do Oprimido a gente tinha 

que fazer uma peça teatral e o nosso grupo 

falou sobre machismo e a violência contra a 

mulher. A gente retratou a história de vida de 

um casal, desde que se conheceram e a 

violência vivida dentro de casa depois que 

ela havia casado com ele.” 

Eva: “No projeto Arte e Representatividade, 

os temas sociais que foram abordados foram 

muitos: a questão da xenofobia, que ao meu 

ver deve ser dado uma ênfase maior, pois é 

um assunto não muito abordado, porém é 

uma das violências que acredito que seja uma 

das que mais ocorre com nós que somos 

nordestinos. Esse projeto nos proporcionou 

um debate muito crítico que abrangeu muitas 

coisas e o professor despertou o interesse dos 

alunos e gente falou de um assunto pouco 

debatido.” 

Sofia: “A gente, ao longo do ano, estudou e 

fez muitos projetos envolvendo a arte: 

fizemos peças, músicas, trabalhamos com o 

Teatro do Oprimido e do Opressor. Todos 

esses projetos que a gente fazia envolvendo a 

Arte, a gente sempre colocava dentro deles 

essa questão social: às vezes o racismo, às 

vezes a xenofobia, às vezes agressão à 

mulher, o machismo, essas coisas que devem 

ser melhoradas. Então, eu acredito muito que 

a arte tenha vindo pra ajudar a gente com isso 

também.... porque a arte é o modo que a 

gente usa pra se expressar, e se expressando a 

gente tenta tocar o outro, pra que ele se 

sensibilize com aquilo que a gente tá 

querendo passar, e note, o quão profunda é 

aquela mensagem, assim como nós estamos 

notando isso. Então, a arte está o tempo todo 

ao nosso lado, nos auxiliando a repassar isso 

para os outros. Porque muitas pessoas não 

notam e se notam, não querem ver a 

importância que tem de mudar esse quadro, 

porque é algo grave em nossa sociedade. 

Então, a arte nos ajuda a melhorar a nossa 

sociedade.” 

Eva: “Eu acredito que os projetos que foram 

realizados me ajudou a ter uma noção de 

respeito com a sociedade, porque, por 

exemplo, o Teatro do Oprimido me passou a 

facilidade das pessoas de oprimir, mas 

quanto ela é oprimida, aí, o negócio já 
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em tudo, e a gente não dá tanto valor a quem 

trabalha com arte. Mas hoje eu estou dando 

valor ao nosso professor de Artes, porque ele 

trouxe assuntos não debatidos que eram pra 

ser... E através da disciplina de Artes, a gente 

tá conseguindo ver assuntos que antes não 

víamos, com outros olhares.” 

Dara: “O nosso último trabalho sobre Arte e 

Representatividade eu gostei bastante, porque 

não falou diretamente. Através da música, do 

teatro, do desenho, de uma forma bem 

descontraída, deu pra mudar a cabeça de 

muitas pessoas lá da sala. Você não vê isso 

todo dia, você não vê um trabalho sobre o 

racismo, todo dia. A arte é uma disciplina 

que veio descontrair a gente, a gente aprende 

as coisas e vai aplicando no dia a dia. Então, 

as apresentações abriram a mente de muitas 

pessoas.” 

Heitor: “Tem uma coisa que eu queria 

ressaltar é que a gente acha que por conta do 

tempo, aquele trabalho não vai ter tanto 

valor, porque temos uma aula de Artes por 

semana, mas se a gente parar pra ver o 

quanto aquele trabalho tem  impacto na vida 

das pessoas, você vai ver que ele faz a 

diferença. Por exemplo, quando as 

fotografias e os desenhos estavam expostos 

ali no pátio, você via que as pessoas paravam 

pra olhar e entender o que elas tavam 

tentando passar para as pessoas. E tem outra 

coisa sobre o último projeto Arte e 

Representatividade, pois eu acredito muito 

no ser humano e na capacidade que ele tem 

de mudar as coisas, então, eu acho que 

qualquer ato de representatividade, qualquer 

oportunidade que o ser humano tem de 

representar a sua minoria, representar a 

desigualdade que existe na sociedade, isso 

também é um ato de cidadania, de você 

mostrar a sua insatisfação, a sua angústia, ou 

outra situação como forma de arte, eu acho 

que isso também é uma forma de cidadania e 

que deveria ser mais abordado nas escolas. 

Então, se a gente falar de algum preconceito 

ou de algum mal da sociedade, juntamente 

com a Arte, a gente consegue absorver muito 

conteúdo, em pouco espaço de tempo que vai 

fazer uma grande diferença em nossas vidas.” 

pesa...Então, me deu uma noção, um 

caminho de poder visualizar como é ruim ser 

oprimido,  então, por que que eu oprimo? 

Esse projeto me abriu os olhos pra realidade. 

Em relação ao tema xenofobia, aqui no Brasil 

ocorre a xenofobia com os nordestinos, 

então, viu como isso é ruim...assim, os 

tópicos de estudos estão interligados porque 

somos oprimidos e eu tenho de respeitar em 

todas as questões.” 

Diva: “O ser humano é obrigado a viver 

sociedade, em comunidade, então, eu 

acredito que os projetos de arte, eles vêm pra 

confrontar a gente, porque no Brasil, o 

preconceito ocorre principalmente com o 

nordestino, mas se eu não for nordestino, 

como vou saber se esse preconceito ocorre? 

Então esse assunto que não é muito debatido 

foi trabalhado em forma de peça, e a 

xenofobia está encravada em nossa 

sociedade...Pra mim, o principal benefício 

que esses tópicos trouxeram durante o ano 

todo foi que abriu meu olho pra muita coisa: 

pro negro, pro nordestino, pra mulher, pro 

gay, pra todo tipo de pessoas existentes, e 

esse é o principal contribuição das aulas de 

Artes pra mim.” 

Sofia: “Teve uma peça de artes que a gente 

realizou que tínhamos de abordar um 

problema social, e, no final da peça seria 

debate com a turma o que a gente poderia 

fazer pra resolver aquele problema. Numa 

peça que retratou a violência contra a mulher 

que tava grávida e o marido não queria ter 

aquele filho, então  ele a agredia, aí no final, 

nós debatemos sobre isso e falamos modos 

de como a gente poderia resolver isso, desde 

a raiz do problema, até o desenvolvimento 

dele e o final. Isso foi muito interessante, 

esses problemas tem muito em nossa 

comunidade e em pessoas bem próximas, 

mas às vezes por a gente não debater sobre 

esses assuntos, nós não sabemos como 

resolver...então, foi muito importante esses 

projetos da disciplina. 

Heitor: “O que foi muito importante, é que a 

disciplina ajuda você a fazer uma auto-

reflexão, uma auto-avaliação. Voltando ao 

conceito de cidadão planetário que é aquele 

que inspira os outros a serem mais cidadãos, 

mais respeitosos com o que é diferente dele e 

a viverem em comunidade. A partir daí, você 
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tendo esse conhecimento, você poderá ser um 

emissor na sociedade, influenciar as pessoas 

contra o preconceito, e a sociedade pode se 

ver como errada. Quando se tem uma auto-

reflexão que a disciplina nos proporciona, 

você vai tentar mudar a sociedade de alguma 

forma. A Eva tocou num ponto importante, 

quando a gente estudou a história da Arte, na 

disciplina de História. A gente confeccionou 

várias máscaras, e cada máscara representava 

um monstro e esse monstro representava uma 

doença psicológica: tinha monstro da 

ansiedade, depressão, esquizofrenia. Aí a 

gente mostrava como esses problemas 

podiam afetar uma pessoa, e como essa 

pessoa é esquecida pela sociedade. Isso 

também é um ponto que a arte me ajudou a 

você se ver no lugar do outro, isso é empatia. 

Aí, entra a questão do Teatro do Oprimido 

que quando você oprime, você não vê o que 

o outro tá sentindo, você não sabe como ela 

foi criada e os costumes dela pra ela ser 

daquela forma. Essa questão de se colocar no 

lugar, foi das coisas que a Arte me ajudou.” 

Cristina: “A Arte mexeu muito com as 

questões sociais e a gente trabalhou com uma 

linguagem que pudesse representar aquilo. 

Nisso, eu achei importante que  a  gente fica 

não só sabendo do problema, só escutando o 

que tá acontecendo, mas que a gente possa 

vivenciar, de certa forma, através de uma 

peça, aquela mulher que tava sofrendo abuso 

do marido, a menina que tava sofrendo 

racismo e de certa forma vivenciar aquele 

problema: sentir ou tentar imaginar o que é 

sofrer racismo, o que é apanhar do próprio 

marido, a questão da xenofobia, entre outros 

problemas. Não foi só saber que ele existe, 

mas senti-lo.” 

Eva: “E outro tema social que eu gostei 

bastante no projeto de Arte e 

Representatividade foi a questão do padrão 

social que a sociedade impõe. Da questão de 

que se for mulher ter que ser magra, tem que 

ter o corpo perfeito e que as meninas lá da 

sala souberam representar super bem. Eu 

gosto muito de falar sobre padrão social, 

porque é algo que eu já fui muito oprimida e 

que eu acho que deveríamos debater mais e 

combater também, porque a partir do 

momento que alguém tenta mudar já se 

cresce uma esperança. Pra mim, foi muito 

importante esse tema social, porque o padrão 
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de beleza tem de acabar, porque isso não 

existe e que esse projeto que o professor 

realizou com a gente, abriu os olhos do 

pessoal lá da sala pra aceitar e respeitar as 

diferenças. Adorei o tema que foi abordado 

através de fotografia, porque arte é isso: se 

utilizar de vários instrumentos pra 

demonstrar sentimentos e posicionamentos.” 

 

4. As contribuições das 
Ciências Humanas na 

formação cidadã. 

5. As contribuições das 
Ciências Natureza e Exatas 

na construção cidadania 
planetária. 

6.O papel das 
disciplinas na 
formação da 
consciência 
planetária. 

Diva: “Eu acredito que as 

Ciências Humanas, elas te 

fazem pensar e debater, como 

em Filosofia e Sociologia. A 

gente ver que não tem 

pensamento certo ou errado, 

porque o certo pra mim, pode 

não ser para o outro. As 

Ciências Humanas, me motiva a 

viver, permite debater e 

aprender pra repassar coisas que 

com outras ciências eu não me 

dou tão bem...então tenho 

intimidade com essa área, é uma 

área que eu gosto e 

entendo...(pausa). De todas as 

ciências acho que é a que mais 

influencia o cidadão, porque a 

gente vê a História que vai 

contar desde a época da caverna 

aos nossos dias e isso influencia 

na sua cidadania porque você 

vai estudar os erros e os acertos 

de todas as pessoas que 

passaram pelo mundo e você 

ver que tipo de cidadão, você 

vai querer ser: se você vai fazer 

o bem ou o mal. Essa ciência 

ajuda na questão da cidadania 

porque ela vai influenciar na 

questão da formação do 

cidadão.” 

Jonas: “Por exemplo, se não 

fosse a Filosofia, nenhuma 

ciência existiria, porque a 

Filosofia é o pensar. As 

Ciências Humanas te indagam 

Sofia: Eu penso nas Exatas 

numa questão mais física, no 

nosso entendimento e 

relacionamento com o planeta 

Terra e nossa sociedade. A 

Biologia, a Química e a Física 

nos ajudam a entender essa parte 

sólida, por exemplo na Biologia 

no estudo sobre Botânica, a 

gente vai entendendo sobre as 

plantas, como elas se 

reproduzem, vivem e se 

mantem, assim como, os 

animais e os seres humanos. Na 

Química, a gente estuda a 

questão anatômica dos seres 

vivos desde o comecinho até 

mais na frente. A Física está em 

tudo que a gente faz, se 

relaciona com tudo. Acredito 

que aprendendo isso a gente 

possa entender essas questões 

físicas pra que com elas a gente 

possa aplicar as Ciências 

Humanas, que se relacionam 

mais ao nosso psicológico, e, 

juntas desenvolver um trabalho 

pra que a gente, como cidadão, 

possa ajudar a todos.” 

Jonas: “Eu acho que as Ciências 

Exatas, ela pode ajudar na 

cidadania de duas formas: 

primeiro, pra entender o nosso 

meio, nossa casa, o porquê das 

coisas funcionarem; segundo pra 

ajudar a solucionar problemas. 

Exemplo: a gente tem no bolso 

Jonas: “A gente estuda 

durante todo o Ensino 

Médio algumas teorias 

sobre Conservação e 

Recuperação 

Ambiental, mas pouco 

a gente coloca em 

prática, como no 

projeto que nós 

desenvolvemos na sala 

chamado de ZORA – 

Zona de Recuperação 

Ambiental- zonas que 

recuperam ambientes 

degradados pelo 

homem, por exemplo, 

dentro da escola, 

utilizando o que 

aprendemos no Ensino 

Médio e ensino 

Profissional. As 

disciplinas ajudam 

desenvolvendo alguns 

meios para melhorar o 

planeta, que é a nossa 

casa., de forma social, 

psicológica, tudo tá 

envolvido no meio 

social.” 

Heitor: “Tem muitos 

conhecimentos nas 

disciplinas que a gente 

considera importantes, 

e nossas provas são 

contextualizadas, por 

exemplo, o que 

aconteceu em 



119 

 

  

 

sobre sua escolha de certo ou 

errado, é uma prova de 

múltiplas escolhas...nós não 

somos pessoas com 

personalidades planas, a gente 

tem altos e baixos. Assim, as 

humanas te ajudam a escolher o 

que é melhor nesses 

momentos.” 

Heitor: “ Eu acho que as 

Ciências Humanas podem 

contribuir de seguinte forma: 

alguns povos, como na Índia, 

eles tem uma cultura bem 

diferente da nossa, e a gente 

sabe que aqui no Brasil temos 

um método de estratificação 

social diferente de lá, porque  lá 

tem o sistema de castas, lá eles 

não podem ter mobilidade 

social, que é você ascender ou 

descender de algum grupo 

social. Aí, quando a gente 

estuda essas diversas culturas, 

isso ajuda a gente diferenciar 

essas culturas, essas tradições, 

esses povos isso vai ajudar no 

nosso processo de cidadania, 

porque essas diferenças 

existem. E quando a gente 

estuda as diferenças e o porquê 

delas existirem, a gente leva em 

conta o papel do respeito (que 

foi muito debatido no nosso 

primeiro encontro). Aí, quando 

estuda os costumes, as crenças 

de um povo, você passa a 

respeitá-los. A Geografia 

trabalha, por exemplo, com os 

fenômenos e você para entendê-

los, você precisa relacionar com 

o seu dia a dia e com outras 

ciências, como nas Exatas.” 

Eva: “A Geografia tem uma 

importância na formação 

cidadã, por exemplo, a gente tá 

estudando biomas, o que mais 

afeta esse processo é o 

desmatamento. Então, eu 

acredito que quando você passa 

a ver que a ação humana está 

colocando essa riqueza natural, 

em perigo, em risco, você passa 

um celular, que é mais rápido 

que o computador que mandou o 

homem à lua, então a gente 

chegou atualmente num avanço 

que a humanidade nunca 

esperou e a gente chegará mais 

longe. Então, as Ciências da 

Natureza e Exatas ajudou muito 

com isso, por exemplo, na 

construção de um celular, que 

pode ser um inimigo, mas é um 

benefício se for usado de 

maneira correta. A gente 

também tem contribuição na 

Medicina, na Astronomia, na 

Astrofísica. A gente precisa 

manter esse conhecimento vivo 

dentro da gente pra que os 

avanços possam acontecer. Pois 

isso é importante o estudo 

dessas ciências dentro da escola, 

pra manter esse espírito de 

progresso.” 

Heitor: “Quando eu penso em 

Exatas, eu penso uma coisa bem 

restrita. A gente sabe que a 

sociedade passou por todo um 

processo histórico até chegar 

como ela tá hoje. Também a 

gente sabe que nossa sociedade 

é capitalista e que tudo é muito 

relacionado ao dinheiro e que 

tudo é muito racional, a gente às 

vezes esquece desse lado 

emocional que a Ciências 

Humanas nos ajudar a 

desenvolver. Então, acredito que 

as Ciências Exatas, elas ajudam 

o ser humano a mensurar valores 

que vão fazer diferença na 

cidadania como, por exemplo, 

na construção de dados 

estatísticos, sobre demografia. 

Por exemplo, o uso dos dados 

nos TCC’s, para comprovar 

aquilo que você quer passar. Ao 

comprovar, você terá um título 

de que é realmente formado e 

assim você já estará 

contribuindo para a sociedade e 

pra cidadania. Então, eu penso 

mais restrito, mas existem outras 

matérias, como o Jonas falou, no 

caso da Física, ela ajuda o ser 

Hiroshima, tem 

reflexos aqui, isso a 

gente vê nas 

disciplinas.  Assim 

você identifica os 

problemas ambientais 

do planeta, da sua 

comunidade e tenta 

conscientizar as 

pessoas para reverter a 

situação. Por exemplo, 

a construção das 

escolas em locais 

inapropriados, isso 

afeta a comunidade e 

os estudantes.” 

Heitor: Temos 

ciências, disciplinas 

que há muito debates, 

que ajudam a 

conscientizar para 

vida.” 

Diva: “Para conhecer 

o cidadão, temos de 

estudá-lo, ver as 

relações com o meio e 

debater sobre isso.” 
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a ser um cidadão que vai tentar 

mudar aquela situação. Acredito 

que a Geografia contribui muito 

pra formação cidadã porque 

você trabalha, não só os biomas, 

mas ela abre seus olhos sobre o 

respeito para com a natureza e 

aí você vai trabalhar a sua 

cidadania e passa a entender as 

questões geográficas do nosso 

planeta. Então, acredito que tem 

muita influencia da Geografia 

na formação da cidadania.” 

Diva: “Tem muitos filósofos 

que são pais das Ciências 

Exatas, tipo Aristóteles, que a 

gente tá estudando em Filosofia, 

ele é pai da Lógica e da 

Metafísica. E os filósofos 

comprovam algumas teses. 

Outra coisa, o termo biomas, 

não vem da Geografia, vem da 

Biologia, e você vê como a 

Geografia se mistura com outras 

ciências porque a gente já teve 

cálculo pra gente ver fusos 

horários, a gente vai ver 

geopolítica. Você vai ver 

assuntos que você não 

imaginava.” 

Cristina: “Quando a gente 

falou de cidadão planetário, 

falou muito da questão da 

poluição, desmatamento, 

questões que tem a ver com 

biomas e maioria da Mata 

Atlântica está devastada pelo 

desmatamento, fazendo assim a 

relação dessa disciplina com o 

cidadão planetário.” 

Diva: “De todo o bioma da 

Mata Atlântica a maior parte foi 

desmatada por nossos 

colonizadores, que ela é a mata 

que nos dá o pau-brasil, elas 

acabaram com nosso pau-

brasil...então vem a questão: 

você vai querer ir pelo certo ou 

pelo errado? Você quer aquilo 

na história acabou com seu 

bioma, então, você iria 

colonizar outro país pra sofrer o 

humano a ser desenvolver 

melhor, como mandando o ser 

humano à Lua. Assim, as 

ciências exatas ajudam no 

desenvolvimento do homem, e, 

consequentemente de sua 

cidadania.” 

Sofia: Como no exemplo do 

celular, que o Jonas citou, as 

exatas ajudam no entendimento 

do nosso meio. Por exemplo, 

quando você recebe um celular, 

se você viesse de outro século, 

você não saberia como usá-lo. 

Ele pode ser uma ferramenta 

incrível, mas pra quem conheça 

e saiba mexer, mas pra quem 

não sabe ele é praticamente 

inútil. Essas ciências exatas e 

naturais, ela nos ajuda a 

compreender as ferramentas que 

nos ajudam no dia a dia. 

Diva: “Eu acho que todas as 

Ciências andam juntas e uma vai 

depender da outra. E sei o 

quanto é importante. A ciência 

alcançou coisas que jamais 

imaginaríamos: o ser humano 

foi pra Lua, isso só foi possível 

graças a Matemática, a Física. 

Isso tudo foi contribuição para o 

conhecimento do mundo e da 

formação da cidadania.” 

Jonas: “Nas conversas eu tava 

ouvindo que uma pessoa de 16 

anos tem que escolher uma área 

pra trabalhar, pra saber o que 

quer do mundo. Imagina, se não 

tivesse as ciências exatas e 

naturais no Ensino Médio? Nos 

Estados Unidos tem um cara, 

chamado Elon Musk, ele fundou 

a SpaceX que é a uma grande 

agência privada espacial do 

mundo. Ele desenvolveu várias 

tecnologias e afirma que até 

2030, estima-se que a gente já 

poder chegar à Marte. Então, é 

mais ou menos isso o papel das 

Ciências Exatas e da Natureza 

na escola: tem um pouco de 

sobrevivência aí, a gente vai 
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que a gente da sofrendo hoje, 

com nosso bioma? Isso é 

cidadania, se colocar no lugar 

do outro.” 

Heitor: “Eu só queria colocar 

mais uma coisa que é assim: a 

gente quando estudou Filosofia, 

que o tema era Aristóteles, a 

gente viu que ela era discípulo 

de Platão, mas ele tinha 

pensamentos diferentes de 

Platão. Então, acredito que as 

Ciências Humanas permitem 

isso: você formar sua opinião a 

partir da contribuição dos 

pensadores. Esse é o princípio 

do debate: cada um forma sua 

opinião com base na dos outros. 

Acredito que eles também 

contribuem com a cidadania 

porque as somas das opiniões 

nos fazem chegar ao senso 

comum e a gente vai conseguir 

colocar nosso processo da 

democracia e, 

consequentemente da cidadania 

mais lá na frente.” 

Diva: “Platão foi professor de 

Aristóteles. Platão acreditava na 

razão e Aristóteles na 

experimentação. Mas tanto um 

quanto o outro queriam uma 

ciência racional, e ao meu ver, é 

uma ciência que racionaliza, é 

uma ciência que debate, que vê 

o lado do outro. Acho muito 

interessante essa questão.” 

poder dar continuidade a nossa 

espécie, mesmo que o ser 

humano tenha estragado a Terra, 

a gente vai habitar outro planeta 

e poderemos transformá-lo pra 

que seja possível essa 

habitação.” 
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APÊNDICE D - MODELO DE TERMO DE ASSENTIMENTO (NO CASO DO 

MENOR- O ALUNO)   

 

Você está sendo convidado(a) como participante da pesquisa: “A formação do 

cidadão planetário em uma escola de Educação Profissional: eventos de letramento da 

disciplina de Artes”, do(a) pesquisador (a) Ana Paula Matias. 

Nesse estudo pretendemos analisar eventos de letramento na disciplina de Artes 

da _____________________________________que contribuam para a formação da 

cidadania planetária.  

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é identificar que concepção de 

cidadania emerge das discussões nos eventos de letramento a partir do olhar discente e 

analisar as temáticas relevantes para os discentes discutidas nos eventos de letramento da 

disciplina de Artes. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): após a observação 

de algumas aulas na disciplina de Artes, a responsável pela pesquisa organizará um grupo 

para debater sobre a temática da cidadania, com rodada de perguntas e de respostas. Esse 

grupo reunir-se-á no horário de almoço, duas vezes por semana, no mês de abril de 2019 e 

será dirigido pela orientadora da pesquisa. As perguntas e respostas serão gravadas em 

celular. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pela pesquisadora que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc.      

Os benefícios de sua participação na pesquisa podem ser individuais, como 

desenvolver a oralidade e a coletividade, como também sociais através de reflexões e ação 

sobre novas posturas de cuidado com o planeta. Espera-se também que após as reuniões, haja 

desenvolvimento da escuta e da prática colaborativa através do diálogo entre os participantes 

do grupo focal e o crescimento com os pares, promovendo, assim, uma nova postura cidadã. 
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Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora 

responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pela 

pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________ , fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar, se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que 

concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

Nome do participante da pesquisa   Assinatura 

 

Nome do pesquisador principal    Assinatura 

 

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 

Nome: ANA PAULA MATIAS       

Instituição: FACULDADE DE EDUCAÇÃO/ UFC - Universidade Federal do Ceará. 

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 1, Benfica, Fortaleza -CE, CEP: 60020-110  

Telefones para contato: (85) 3366-7663 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  
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O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 
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APÊNDICE E – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) (MODELO ENTREGUE AOS PAIS DOS ALUNOS) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

EU, Ana Paula Matias, convido o menor 

__________________________________________para participar da pesquisa intitulada “A 

formação do cidadão planetário em uma escola de Educação Profissional:  eventos de 

letramento da disciplina de Artes”.  Você não deve deixá-lo participar contra a sua vontade. 

Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos 

os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): após a observação de algumas 

aulas na disciplina de Artes, a responsável pela pesquisa organizará um grupo de alunos para 

debater sobre a temática da cidadania, com rodada de perguntas e de respostas. Esse grupo 

reunir-se-á no horário de almoço, duas vezes por semana, no mês de abril do ano de 2019 e 

será dirigido pela orientadora da pesquisa. As perguntas e respostas serão gravadas em 

celular. 

Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar este termo de consentimento. O 

menor sob sua responsabilidade não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira, ele será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a participação do 

menor a qualquer momento. A participação do menor sob sua responsabilidade é voluntária e 

a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pela pesquisadora que irá tratar a identidade do menor com padrões profissionais 

de sigilo. Ele não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. 

Os benefícios da participação do menor sob sua responsabilidade na pesquisa podem ser 

individuais, como desenvolver a oralidade e a coletividade, como também sociais através de 

reflexões e ação sobre novas posturas de cuidado com o planeta. Espera-se também que após 

as reuniões, haja desenvolvimento da escuta e da prática colaborativa através do diálogo entre 

os participantes do grupo focal e o crescimento com os pares, promovendo, assim, uma nova 

postura cidadã nos discentes. 
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Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Qualquer material que indique a 

participação do menor não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período de 

5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se 

impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pela pesquisadora responsável, e a 

outra será fornecida a você. 

Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

Nome: ANA PAULA MATIAS       

Instituição: FACULDADE DE EDUCAÇÃO / UFC-Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 1, Benfica, Fortaleza -CE, CEP: 60020-110   

Telefones para contato: (85) 3366-7663 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

O abaixo assinado______________________________________________,_____anos, 

RG:________________, declara que é de livre e espontânea vontade que permite a 

participação do menor ______________________________________________como 

participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

 

Nome do participante da pesquisa  Data    Assinatura 
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Nome do pesquisador principal   Data    Assinatura 

 

Nome do Responsável legal/testemunha  Data    Assinatura 

(se aplicável) 

 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE F – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) (MODELO ENTREGUE AO PROFESSOR) 

 

 

 Você está sendo convidado por Ana Paula Matias como participante da pesquisa intitulada 

“A formação do cidadão planetário em uma escola de Educação Profissional: eventos de 

letramento da disciplina de Artes”. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 

procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Nesse estudo pretendemos analisar eventos de letramento na disciplina de Artes da 

_______________________________________ que contribuam para a formação da 

cidadania planetária. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é identificar que concepção de cidadania 

emerge das discussões nos eventos de letramento a partir do olhar discente e analisar as 

temáticas relevantes para os discentes discutidas nos eventos de letramento da disciplina de 

Artes. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): após a observação de algumas 

aulas na disciplina de Artes, a responsável pela pesquisa organizará um grupo para debater 

sobre a temática da cidadania, com rodada de perguntas e de respostas. Esse grupo reunir-se-

á no horário de almoço, duas vezes por semana, no mês de abril de 2019 e será dirigido pela 

orientadora da pesquisa. As perguntas e respostas serão gravadas em celular. 

Para participar deste estudo, você deverá autorizar e assinar este termo de consentimento. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. 

Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades 

rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. 

Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem sua permissão. Os dados e instrumentos 
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utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso 

em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. A qualquer momento você poderá ter acesso a informações referentes à 

pesquisa, pelos telefones/endereço dos pesquisadores. 

 

Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

Nome: ANA PAULA MATIAS       

Instituição: FACULDADE DE EDUCAÇÃO/ UFC - Universidade Federal do Ceará. 

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 1, Benfica, Fortaleza -CE, CEP: 60020-110  

Telefones para contato: (85) 3366-7663 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de 

livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive 

a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e 

recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar 

recebendo uma via assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____/____/______ 

 

Nome do participante da pesquisa  Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador principal   Data    Assinatura 
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Nome do Responsável legal/testemunha  Data    Assinatura 

(se aplicável) 

 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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ANEXO A - MÚSICA PASSARINHOS (EMICIDA) 

 

  

Despencados de voos cansativos 

Complicados e pensativos 

Machucados após tantos crivos 

Blindados com nossos motivos 

Amuados, reflexivos 

E dá-lhe antidepressivos 

Acanhados entre discos e livros 

Inofensivos 

Será que o sol sai pra um voo melhor? 

Eu vou esperar, talvez na primavera 

O céu clareia e vem calor vê só 

O que sobrou de nós e o que já era 

Em colapso o planeta gira, tanta mentira 

Aumenta a ira de quem sofre mudo 

A página vira, o são delira, então a gente pira 

E no meio disso tudo 

'Tamo tipo 

Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

A Babilônia cinza e neon 

Eu sei meu melhor amigo tem sido o som 

Okay, tanto o carma lembra Armagedom orei, 

Busco vida nova tipo ultrassom, achei 

Cidades são aldeias mortas desafio 

Não sei se competição em vão que ninguém vence 

Pense num formigueiro, vai mal quando pessoas viram coisas 

Cabeças viram degrau 

No pé que as coisa vão Jão 

Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão 

Era neblina hoje é poluição 

Asfalto quente queima os pé no chão 

Carros em profusão, confusão 

Água em escassez bem na nossa vez 

Assim não resta nem as barata (é memo) 

Injustos fazem leis e o que resta p'ocês 

Escolher qual veneno te mata 

Pois somos tipo 

Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 
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Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

Passarinhos soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

Compositores: Leandro Oliveira 
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ANEXO B– PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - UFC 
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